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 ,1952 ,טסוגיוא רֶעט

 .עטַאד רעקיטולב רענעי טניז קעװַא ןענַײז רָאי ןעצ

 טעליוקעג קיטולבטלַאק ,עטמַאַאב עשיטעווָאס ,ןטסינומָאק ןבָאה גָאט םענעי ןיא

 ןוא סרעלטסניק ,סרעבַײרש עשידִיי עטסנעעזעגנָא יד ןופ ?גנילדנעצ ַײרד, םורַא

 .טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא ןשידַיי רעװקסָאמ ןופ סרעוט

 ,םיפוג עטעדנעשעג ערעייז ןָאטעגניהַא טָאה ןעמ ּוװ ,טשינ ןעמ טסייוו טציא זיב

 עשידִיי ערעדנַא רעטרעדנוה .םירבק ערעייז ףיוא תובצמ ןייק ָאטשינ ןענַײז טציא זיב

 ןרעגַאל ןוא תוסיפת ןיא ןעמוקעגמוא טַײצ-הטיחש רעד ןיא ןענַײז סרעפעש-רוטליק

 עכעלטע טקינייּפרַאפ ןוא טעליוקעגסיוא ןעמ טָאה ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא ךיוא

 -יריסא; ןוא סרעוט עכעלטפַאשלעזעג ,סרעלטסניק ,סרעבַײרש עשידִיי טרעדנוה

 .גָאט רעדָא רָאי ןבלעז ןיא טשינ ,זַײװקיצנײא טעדרָאמרעד ןעמ טָאה ענעי רָאנ *."ןויצ

 -ץלַא ייז רַאפ עטַאד ענימעגלַא ןַא טלעטשעגוצ טָאה 1952 ןופ הטיחש-ןסַאמ יד

 ,קידלרוג ןוא שילָאבמיס זיא סָאד .ןעמ

 רוביצ:חילש רעד ןוא סערדַא רעד ןעוועג זיא טעטימָאק רעשיטסישַאפיטנַא רעד

 טלָאזעג טָאה 1952 ןופ עידעגַארט יד .דנַאלסור-טעווָאס ןיא ןדַיי ןָאילימ יַײרד יד ןופ

 תונכה יד .ןדַיי עשיטעווָאס יד ןופ גנוטכינרַאפ רעשיזיפ רעד רַאפ לַאנגיס רעד ןִַײי

 -רָאפ טלָאזעג ןבָאה ךָאנרעד .גנַאג ןלופ ןיא ןעוועג ןענַײז ?סעצָארּפ -םיריוטקָאד; םוצ

 ןטַײװװ ןיא ןוא .סרעלטפַאשנסיװ עשידִיי ,ןרעינישזניא עשידִיי ןופ ?ןסעצָארּפ, ןעמוק

 ןדִיי עטקישרַאפ יד רַאפ ןרעגַאל-טיוט טיובעג ןיוש ןעמ טָאה ריביס

 -- תוכלמ-יגורה ,סרעריטרַאמ רעבירעד ןענַײז עטקינַײּפרַאפ ןוא עטעליוקעג יד

 ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענַײז ייז .רעטרעוו יד ןופ ןיז ןשירָאטסיה ןשידִיי ןלופ םעד ןיא

 -טנַײה םעד ןופ ןּפַארטַאס ענעברָאדרַאפ ,סעסופור "עטיור, עקיטַײצטנַײה יד ךרוד

 +* םיור "ןטיור, ןקיטַײצ

 ,* -- ךיוא .1956 ,םילשורי .תופידר תונש רשע ,הלואגל קבאמב :רעפיצנצ בייל יירא עז *

 .1960 ,ביבא-לת .םילשורי דע הבקסוממ :ץיבוניבַאר

 יד ןופ טיוט םעד ןעװעג רזוג טָאה סָאװ ,ּפַארטַאס רעשימיור רעד ןעװעג זיא סופור סונרוט **

 .טיױר שינַײטַאל ףיוא זיא סופור טרָאװ סָאד .שארב אביקע יבר אנת ןטימ 'יתוכלמ-יגורה הרשע;

 ןַא ,"ץטיור יד; -- םיור-תוכלמ ןוא ,"רעטיור רעד, ןעמָאנוצ םעד ןסופור ןבעגעג ןדִיי יד ןבָאה

 ,תוחיצר עקיטשרודטולב ,עטיור-טולב ערעייז ףיוא טַײדנַא

 זי-
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 ןופ סעטַאד יד טריזינָאנַאק ,טקיליײיהרַאפ ,טקיבייארַאפ טָאה קלָאפ עשידִיי סָאד

 רעדָא ,באב-העשת ןפורוצנָא גונעג .סעידעגַארט עלַאנָאיצַאנ ןוא תוטיחש-ןסַאמ עשידִיי

 ,(ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא עטַאד-דנַאטשפיוא) לירּפַא רעט19 יצ ,ט"תו ח"ת תריזג

 רעשידִיי רעד ןיא ןעמוקעגוצ זיא עטַאד ַא ךָאנ ."ןברוח ןטירד, ןשיטסיצַאנ םעד ןופ

 ,טסוגיוא רעט12 -- ןשיטעוװָאס ןופ ,"ןברוח ןטרעפ/ ןופ עטַאד ַא --- עיגָאלָאריטרַאמ

2, 

 ..."םעמע} רעשיטעװָאס רעד

 ןשיטעוװָאס ןטימ ,ךעלכיב:-יײטרַאּפ טימ םיחצור טריפעגכרוד ןבָאה הטיחש יד

 יז ןטסורב ערעייז ףיוא סנדרָא-ןילַאטס ןוא -ןינעל טימ ,ןעלטיה ערעייז ןיא ןרעטש

 רעד ףיוא טשרעהעג טָאה םולש ןעוו רָאנ ,טַײצ-המחלימ ןיא טשינ ןָאטעג סע ןבָאה

 .טלעוו

 שטָאכ יצ ,טפָארטשַאב ייז טָאה ןעמ זַא ,גנודלעמ ןייק ןעוועג טשינ זיא םויה-דע

 -עג יװ טרעדָאפעג טשינ וליפַא ךָאנ ןעמ טָאה םויה-דע .טקיטַײזַאב ,טצעזעגרעטנורַא

 ,סרעכערברַאפ-דיסָאנעג עשיטעווָאס יד ןפָארטשַאב וצ קירעה

 -סיוא רעשיטעווָאס רעד ןיא "סעמע;) (תמא) "ַאדוװַארּפ , יד טכוזעגּפָא ןבָאה רימ

 ןבירשעג קיטסניד ןקיטולב םענעי ןיא טָאה סָאװ .עטַאד רעשיגַארט רעד ןופ (ץכעגייל

 לקיטרַאטײל רעד ?ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשיטעווָאס רעד ןופ ןַאגרָא-טּפױה רעד

 -עג עשיטעווָאס עטסערג יד; :רעטרעוו יד טימ ןביױוהעגנָא ךיז טָאה גָאט םענעי ןופ

 -טפַאשלעזעג ןוא סרפקינכעט ,ןרעינישזניא ,סרעבַײרש עטסלופטנַאלַאט יד ,עטנרעל

 ."םולש רַאפ גנוגעווַאב רעכעלטלעװלַא רעד ןיא וויטקַא ךיז ןקילײטַאב סרעוט עכעל

 עשידִיי עטסערג יד ןופ ּפעק יד טקַאהעגּפָא גָאט םענעי ןיא ןעמ טָאה טנַאה ןייא טימ

 רעד טימ ןוא ,סרעפעש-רוטלוק ןוא סרעבַײרש עשידִיי עטסלופטנַאלַאט יד ,עטנרעלעג

 ."םולש רַאפ טפמעק ץנעגילעטניא עשיטעווָאס יד, זַא ,טמירַאב ךיז ןעמ טָאה רעטייווצ

 -ַאּפיה ערעסערג ַא ןַײז ךָאנ ןעק ?תמא םענופ גנורעטסעל ערעסערג ַא ןַײז ךָאנ ןעק

 -מעק-םולש ַא !:רעפמעק-םולש ַא ןַײז חצור ַא ןעק ?טײקשילעװַאיקַאמ ןוא עווטסטירק

 ?רוטַאקירַאק עכעלקערש ַא רַאפ סָאװ -- טנעה עטקיטולברַאפ טימ רעפ

 ףיוא הטיחש-ןסַאמ רעד ךָאנ גָאט ןייא ןבירשעג "ַאדװַארּפ, יד טָאה סָאװ ןוא

 ןעמָאנ םעניא; :סָאװ-טָא ?1952 ,טסוגױא ןט12 םעד ,רוד ןשידִיי ַא ןופ עטילע רעד

 םוצ ףוס ַא רימ ןרעדָאפ טייקיטכערעג ןוא עיצַאזיליוװיצ ,ןליפעג עכעלשטנעמ ןופ

 -םולש ַא רַאפ, ,("ןע-וי; רעד ןופ תוכולמ יד ןיא) "ןשטנעמ רעביא ךיז ןעוועקעדזיא

 ,"שיטַארקָאמעד עשַיײטרַאּפ-ךעלרעניא ןעלקיװטנַא רימָאל , ,"דנַאלשטַײד טימ ךַאמּפָא

 .ןזַארפ עשיטירקָאּפיה עכלעזַא ךָאנ ןוא

 -טייל ַא רימ ןעניפעג ,1952 טסוגױא ןט14 םעד ,הטיחש רעד ךָאנ געט ייווצ ןוא

 -סינומָאק רעד ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד -- ײטרַאּפ ידע ??ַאדװַארּפ, רעד ןיא לקיטרַא
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 תוכ למדיגור ה  עשיט עװַָאס יד

 גָאט ןדעי ךיז טגרָאז ײטרַאּפ רעזדנוא; :ױזַא ןָא ךיז טבייה רע ןוא ."לַארָאמ רעשיט

 ןשיעדיא ריא ןבייה רַאפ ,רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ

 עטסנטירשעגרָאפ עמַאס יד זיא רוטַארעטיל עשיטעווָאס יד .ָאוװינ ןשירעלטסניק ןוא

 -ליב טימ טצוּפעגסיױא ןעוועג ךָאנ זיא לקיטרַא רעד ."טלעוו רעד ףיוא רוטַארעטיל

 .סעימערּפ ןילַאטס יד ןופ רעניוועג ןופ רעד

 ןופ ,"לַארָאמ רעשיטסינומָאק, ןופ ןעמָאנ םעניא לַײװ -- םיחצור עטסשיניצ יד

 ףעיידיא עטסקידנביוהרעד יד ןופ ,רוטַארעטיל "רעטסנטירשעגרָאפ, רעד

 ..ןברק רעד יא ,תודע רעד יא

 טיול .םירבק עטנַאקַאבמוא רָאנ ןבילברַאפ ןענַײז תוכלמ-יגורה עשיטעווָאס יד ןופ

 .-שירעפעש רעייז .טקיליהעג רעמ ךָאנ םעדכרוד ייז ןרעוו עיצידַארט רעשידִיי רעד

 עטיור יד ןבעלרעביא ןוא ןבעל ןלעװ קרעו ערעייז .דוביאל ןייג טשינ רעבָא טעוװ טייק

 .רַאפ טשינ לָאמניק טעװ טכיל רעייז .סעסופור-סונרוט עקיטַײצטנַײה יד ,םיחצור

 טעוװ ,ןורכז-סקלָאפ ןשידִיי ןיא ןצירקנַײא ךיז טעוװ עטַאד עשיגַארט יד .ןרעוו ןשָאל

 ןרעוו טיהעגּפָא ןוא טנכײצעגּפָא ןרָאי עגנַאל

 ךוב-רוכזי סָאד טקילײהעג ךיוא זיא טַײצרָאי ןטנעצ רעייז ןופ עטַאד רעד-טָא

 זיא'ס .םישודק עַײנ יד רַאפ הבצמ עכעלטפירש ַא -- ?תוכלמ:יגורה עשיטעווָאס יד;

 -רַאפ ןקידנעַײרשלמיה םעד ןגעק טסעטָארּפ ןַײמ ,רעמָאי רעטצַאלּפעגסיױא ןַײמ ךיוא

 .ךערב

 ַא ןופ םיטש יד טדער רימ ךרוד לַײװ ..ןברק רעד יא ,תודע רעד יא ןיבי'כ לַײװ

 לרוג םעד ןלייט ןופ טעװעטַארעג קילעפוצ ךיז טָאה סָאװ ,רענייא ;ןטעליוקרעד-טשינ

 ןלייצרעד וצ ןַײז טביולרעד רימ לָאז ,ןרעוו רָאלק לָאז סָאד ידכ .תוכלמ -יגורה יד ןופ

 :סעכעלנעזרעּפ סָאװטע

 -עיק םעד ןיא (1925-1932) רָאי ַײרד ןענרעל לָאז ךיא זַא ,טרעשַאב ןעוועג זיא'ס

 -גסיוו רעשינַיַארקוא רעד ןופ טוטיטסניא ןשירעשרָאפ-ךעלטפַאשנסיװ ןשידִיי רעוו

 זיא סָאװ ,קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאּפ עיצקעס רעד ןופ טרִיּודַארג .עימעדַאקַא-טפַאש

 ןעוועג זיא ,עיצַאזילַאיצעּפס רעדָא ,"ליפָארּפ , ןיימ .קירע סקַאמ ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא

 ךיא בָאה ןרָאי עשיטעווָאס ענַײמ ןופ ךשמ ןיא .רוטַארעטיל עשיטעווָאס עשידִיי יד

 יײרש יד ןופ ךס ַא טימ טעדנַײרּפַאב-םיטניא ןרָאװעג ,ךעלנעזרעּפ טנרעלעג ןענעק

 -ָאק ךיא ןבָאה ייז ןופ לָאצ ַא טימ .תוכלמ-יגורה ןרָאװעג רעטעּפש ןענַײז סָאװ ,סרעב

 -ײטּפָא יד עז) ןטנעמוקָאד ןרָאװעג טציא ןיוש ןענַײז ווירב ערעייז ןוא ,טרידנָאּפסער

 .(?"ווירב; גנול

 סָאװ --- ,תוכלמ-יגורה עטשרע יד ןופ רענייא -- ,ןיבר ןיימ טימ ץלָאטש ןיב ךיא

 לרוג ,, ןוא "קירע סקַאמ, ןעייסע יד עז) דימלת ןַײז ןופ דנַײרפ רעטנעָאנ ַא ןרָאװעג זיא

 רעד ךָאנ טָאה עימעדַאקַא רעד ןופ עיסימָאק עלעיצעּפס ַא .("טוטיטסניא רעוועיק ןוט
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 -טפַאשנסיוו, לטיט ןטימ טרעַאב ךימ ,עיצַאטרעסיד ןַײמ ןופ גנוקידיײטרַאפ רעכעלטנפע

 טשינ ַא ןופ ןגירק וצ דיי רעקיצנייא רעד רשפא ,"רוטַארעטיל רעשידִיי ןופ טַאדידנַאק

 .רוטַארעטיל רעשידִיי רַאפ לטיט ןשימעדַאקַא ןַא עימעדַאקַא:טפַאשנסיו רעשידִיי

 סָאד ,ןטַײז-ךוב 300 םורַא -- עיצַאטרעסיד ןַײמ טקורדעגּפָא ךיוא טָאה עימעדַאקַא יד

 רעשיטעווָאס ַא ןרָאװעג ךיא ןיב םעד ךרוד .1935 .וועַיק ןיא ןענישרעד זיא ךוב

 .רעבַײרש

 ןרַיױדַארג ןכָאנ דלַאב ךיא טלָאװ לַײװ ..ןברק רעד יא ,תודע רעד יא ןרָאװעג

 םוש וזָא םורַא םישדח עכעלטע ןיא ךימ ןעמ טלָאװ ,דנַאלסור-טעווָאס ןזָאלרַאפ טשינ

 ,ערעדנַא ךס ַא יו ,טקישרַאפ ןוא טקינַײּפעג ךָאנרעד ךימ טלָאװ ןעמ .טריטסערַא קפכ

 -ַאג .ג ,גרעברעביל .י ,ןַאמרעבוה ךורב ,ןַאטיװעל לכימ ,קירע סקַאמ טנכערעגנַײרַא

 -יּפסַא ,עטלעטשעגנָא ענעזעוועג 200 וצ טנעָאנ יד ןופ עטסרעמ יד .וו"זַאא ,ווָאכָאר

 -יטסניא רעוועיק ןופ ןרָאסעּפָארּפ ןוא סרעוט עכעלטפַאשנסיװ ,ןטנַארָאבַאל ,ןטנַאר

 סָאד טָאהעג טשינ ןבָאה ,טשינ ןיוש ןבעל ,עטנָאמרעד ןיוש יד טנכערעגנַײרַא ,טוט

 .תוכלמ -יגורה ןרָאװעג ןענַײז ייז ...ןטעב ערעייז ןיא ןברַאטש וצ ?קילג;

 -עווָאס יד ןגעוו ןקורד טצעזעגרָאפ ךיא בָאה ,עקירעמַא ןיא ןעמוקקירוצ ןכָאנ

 טימ ןסַײררעביא ןכָאנ ךיוא .רעכיב עצנַאג ןוא ןעייסע ,ןעלקיטרַא סרעבַײרש עשיש

 ,"טפנוקוצ , רעד ןיא ייז ןגעוו ןטעברַא ןקורד טצעזעגרָאפ ךיא בָאה ,?טַײהַיײרפ, רעד

 -טַײצ ןוא ןענַאקיסקעל ,רעכיבלמַאז ,ןלַאנרושז ערעדנַא ןיא ןוא ?טַײצ רעזדנוא,

 עטקורדעג:טשינ ןוא עטקורדעג עכלעזַא ןופ ."סטרעוורָאפ, ןיא סרעדנוזַאב ,ןטפירש

 .ךוב סָאד טלעטשעגנעמַאזוצ זיא ןלַאירעטַאמ

 ..הכלה ערעווש ַא

 זיא עיצולָאװער רעד רַאפ ךָאנ .הכלה ערעווש ַא זיא דנַאברַאפ-ןטעוװָאס רעד

 ;לדיל שיסור סָאד טנַאקַאב ןעוועג

 ןפַײרגַאב וצ טשינ לכש ןטימ ןיא דנַאלסור
 ,ןטסעמ וצ טשינ סָאמ רענײמעגלַא ןייק טימ
 ,גנַאג סענעגייא ץנַאג ַא טָאה דנַאלסור
 ...ןב יול ג רָאנ ןעמ ןָאק דנַאלסור ןיא

 דנַאלסור-טעוװָאס זַא ,לישטריושט ןָאטסניװ ןופ גנורעלקרעד יד טנַאקַאב זיא'ס
 .שינעטער עכַאפַײרד ַא -- שינעטער ַא ןיא שינעטער ַא ןיא שינעטער ַא זיא

 -מַא רענַאקירעמַא רענעזעוועג) ןַאנעק .פ סמיעשזד ןופ גָאז רעד טנַאקַאב זיא'ס
 דנַאלסור-טעוװוָאס ןגעוו ןטרעּפסקע ןייק ָאטשינ ןענַײז סע זַא ,(עװקסָאמ ןיא רָאדַאסַאב
 ערעדנַא ,קינייװ ןסייוו סָאװ ,עכלעזַא :ןסיוו-טשינ רעייז ןיא סעיצַאדַארג רָאנ ןַארַאפ --
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 תובכ למ-יגור ה .צש יט 9 װאס יד

 -טָאק רעמ ךָאנ רשפא ןיא דנַאלנטעװָאס ןיא ןבעל עשידַיי סָאד .רעקינייו ךָאנ --

 * טריצילּפ

 -קיטרַא ךס ַא ןופ ןרעלעפ יד ןדַײמוצסיױא טימַאב קרַאטש רעבירעד ךיז בָאה'כ

 -רָאפ ןטרָאד טניפעג ןעמ .ןדַיי עשיטעװָאס יד ןגעוו ,רעכיב עצנַאג ןוליפַא ןוא ןעל

 -רַאּפ ,ץנַארעלָאטמוא ,,דנוש ,ןעגנורעדליש סַײװ-ץרַאװש ,עיצַאקיפילּפמיס ,לייטרוא

 ,עמַארדָאלעמ ,ןעגנַאלק עשלַאפ ,טייקשיייט

 ,עמַארדָאלעמ ןייק טשינ רעבָא זיא ןדִיי ששיטעווָאס יד ןופ ןבעל עקיטציא סָאד

 .ןברוח רעטרעפ ַא ,עידעגַארט עלַאנָאיצַאנ ַא ,עמַארד טסיורג ַא רָאנ

 ;(34/ ,טייק ענעדלָאג יד) ןזיוועגנָא ןטלמונַא ןיוש טָאה שטיװַאר ךלמ

 ןטמירַאב םעד טניז עקַאט ןיוש ךיז טמענרַאפ רוטַארעטיל עשידַיי עצנַאג יד;

 -מַאטש םעד ןופ םעלבָארּפ רעלופייו-בירט רעד טימ ,1917 רָאי ןיא ,"רעבָאטקָא;

 -עג םעד ףיוא ןעגנוִיצַאב יד .דנַאברַאפנטַאר ןיא רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ גַײװצ

 ןזעוועג קיגנעהּפָא ןענַײז ייז ...םילוגלג ןופ טניריבַאל ַא ןעגנַאגעגכרוד ןיוש ןענַײז טיב

 עיפַארגָאעג ,סעיצַאוטיס ,ןעגנוגנידַאב ,טַײצ רעכעלטכישעג ,עיטַאּפמיס עשַיײטרַאּפ ןופ

 ..."ןסערעטניא ךיוא לָאמַא ןוא --
 -ָאטנַא רעשיערבעה רעד ןופ רָאטקַאדער ,ינענכ דיוד ךיוא ךיז טגָאלק םעד ףיוא

 השרּפ ַא ךָאנ ָאטשינ זיא'ס, :(,היחא יכ תומָא אל;) עזָארּפ רעשיטעווָאס ןופ עיגָאל

 ַאזַא ןשרעה לָאז סע ּוװ ,רימ ךיז טכוד ,קלָאפ ןשידִיי ןופ עטכישעג רעַײנ רעד ןיא

 רעדייא ,טייקכעלקריוו ןוא עדנעגעל ,ןעגנַאלק עשלַאפ טימ ןטקַאפ עתמא ןופ רַאװריװ

 זיא ןדַיי עשיטעווָאס יד ןופ דלעפיגנושרָאפ סָאד .ןדַיי עשיטעווָאס יד ןופ השרּפ יד

 ."טייקידנסיוומוא ,טײקשַײײטרַאּפ ,ץנַארעלָאטמוא ,םידשח ןופ רענרעד טימ לופ

 םייה:דע ןרעוו סָאװ ,ןטכירַאב עטנקײלעגּפָא גנַאל ןיוש וליפַא ןַארַאפ !קיטכיר

 םויה-דע ךָאנ ןרעוו ןעגנַאלק עשלַאפ ןופ ךמס ןפיוא .ןטקַאפ עטרילָארטנָאק יוװ ,טצונעג

 רעד ןיא סָאװ ןוא ,סרָאטַאקָאװָארּפ ,םירסומ יװ טלּפמעטשעג סרעבַײרש עטמירַאב

 -לָאג יד;) "ארונ:השעמ, סרענרוט דרַאנרעב זיא ליּפשַײב רעקידנעַײרש ַא) .טרָאק

 ,(גרובנערע ןוא רעפעפ ,ןָאסלעגרעב ןגעוו (237 ,"טייק ענעד

 וכלמייגורה ןופ ןטיפ

 עמעָאּפ רעכעלרעדנּוו סעדַארג םייח ןופ תורוש עכעלטע ןריטיצ ךָאנ ליוו ךיא

 :"תיב-ףלא םעד ןופ תויתוא עלַא טימ ךַײא ףיוא ןייוו ךיא;

 ;םיתוכז ןענופעג ךַײא ףיוא ךיא בָאה טױט רעַײא תמחמ טינ

 ,סור ןקידתובחר ןופ דנַאל ןיא ךָאנ ןבעל רעַײא ַײב

 ."םיסונַא ריא טַײז ץרַאה ןופ ףיט רעד ןיא זַא ,טסּוועג ךיא בָאה

 ןַײד זיא ּוװ ,ןיק, ייסע עז) סקניפס -- דנַאלסור-טעװָאס ןפורעגנָא טָאה גרובנערע וליפַא *
 .(''?רעדורב

 .-ןו-



 ץ נא ר עמָאּפ ר עד נַא ס קע לא

 ןופ ןטיּפ ַא רָאנ טשינ ןיב ךיא .ךוב ןרַאפ ָאטָאמ רעטוג ַא ןעוועג טלָאװ סָאד

 -ןסַאמ רעד רַאפ ךָאנ ןבירשעג ,ןעייסע לָאצ ַא ןיא -- תוכלמ-יגורה עשיטעווָאס יד

 ביוא ,ןדַיי עמערַאװ ןענַײז סרעבַײרש טשיטעווָאס יד זַא ןזיוועגנָא ךיא בָאה ,הטיחש

 ערעדנַא ןוא ןעגנַאזעג ןילַאטס יד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןימ ןלעיצעּפס ַא ןופ וליפַא

 *ןכירטש עוויטַאגעג

 בקעי ר"ד ,רעגינ .ש ןופ סרעפטנע עוויטיזָאּפ יד טכַארבעג רימ ןבָאה ךוב ןיא

 רעזדנוא ןַײז ףרַאד סע סָאװ ,עגַארּפ רעד ףיוא ,ערעדנַא ןוא יקסניּפ דוד ,יקצַאש

 רימ .("גנושרָאפ-דוטַארעטיל , ייסע עז) סרעבַײרש עשידִיי-שיטעווָאס יד וצ גנוִיצַאב

 עבושח עשידִיי ערעדנַא ךס ַא ןופ ןעגנוניימ עכעלנע ךָאנ ןבעגוצ טנעקעג ןטלָאװ

 -סָאלַאיב ,יקסנַאשָאטָאב ,ושָאטַאּפָא ,ךַאברעיױא םירפא יװ ,סרעקיטירק ןוא סרעבַײרש

 ,וָאקנימ ,ינודקומ ,סעלעיעל ,קיווייל ,יקצינטישז ,רעפָאה ,ןײטשטַאלג ,לקיב ,יקצָאט

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא יקסנַאשזָאר ,שטיוװַאר

 ץנַאלג .ַא ןופ לקיטרַא ןַא ןופ תורוש עטלייצעג ןעגנערב רָאנ רעבָא ןלעװ רימ

 יד ןעו ;לכה:ךס ַא ןרעװ טכַאמעג טעװ סע ןעוו.... :(1953 ,ץרעמ ןטס22 ,"גָאט;)

 -עגּפָא ןרעוו ןלעװ ,ןרָאװעג ןעגנוװצעגפירַא ןענַײז סָאװ ,ןטייקסואימ עקידנסױטשּפָא

 ַא ןבָאה ןלעו סָאװ ,שי ַא ןוא םוכס ַא ןבַײלב ץלַא ךָאנ טעװ ,ןענעייל םַײב טלייט

 .ל ר"ד ןופ תורוש עקידרעטַײוװ יד ןוא ..."ןטיבעג עלַא ףיוא ױזַא .טרעוו ןקידנרעיוד

 ןפרַאד רימ, :(1962 ,ץרעמ 18 ,סטרעוורָאפ) קירוצ גנַאל טשינ ןבירשעג ,ןַאמלעגָאפ

 טימ רָאנ ,קזוח ןוא טַײקזײב טימ טשינ ןעלדנַאהַאב (רעבַײרש ןשיטעווָאס םעד) םיא

 -:יה סרעבַײרש יד ןריקיטירק וצ טכַײל רעייז זיא ...ָאד זדנוא .טייקדלימ ןוא תונמחר

 -ָאלטנַאלַאט , ןוא "טייקשלַאפ , ,"טפַאשטכענק, רעייז רַאפ גנַאהרָאפ םענרעזַײא ןרעט

 ןעגנַאזעג :ביול ענעבירטעגרעביא ערעייז ַײס זַא ,טוג ץנַאג ךָאד סייוו ךיא ,, ,"טייקיז

 עזייב רעייז ַײס ,רוטַאטקיד רעשיטעווָאס רעד רַאפ ןוא סרעשרעה עשיטעווָאס יד רַאפ

 יַּפַאק ,?רעשיטסילַאירעּפמיא, רעד ןופ סרעבַײרש יד ןגעק קיטירק עקיליווזייב ןוא

 ןטײרּפשרַאפ ןזומ ייז סָאװ ,עדנַאגַאּפָארּפ עווָאברַאקס זיולב ןענַײז ,טלעוו רעשיטסילַאט

 ."לרוג ןקירעיורט רעייז ןופ ייז ףיוא ןעגנּוװצעגפױרַא זיא סָאװ ןוא

 עכעלטע יד ןיא ןיקלַאה לאומשע ןבירשַאב ןטסעבמַא טָאה לרוג ןשיגַארט רעייז ןוא

 :תורוש "עקירעיורט;

 :זדנוא ןעמעלַא ןופ לרוג רעד זיא סָאד ןוא

 -- טנוק ַא ןזייווַאב טסזומ ,טסבעל וד רָאנ ביוא זַא

 קירטש ַא ןפרַאװרַאפ טנורגּפָא ןרעבירַא

 .קירב רענרעזַײא ףיוא יו קירטש ןפיוא ןייג ןוא

 :רעפעפ קיציא ןגעװ ךייא עמעָאּפ ןַײז ןיא בגא טגָאז עדַארג םייח *

 ןעמָאנ ןטדערַאב ןַײז ךיוא חבש א ןגָאזכָאנ ךיא לעװ ָאד

 ,רערט עליטש ןַײז ןעזעגוצ בָאה ךיא !רבגה ינא

 .ןמָא :טרעפטנעעג םורפ שידוק רעזדנוא ףיוא טָאה רע יװ ןוא
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 תוכ 'למ-יגור ה 4 עש יט עװַָא ס יד

 לירב רענרעזַײא רעד וליפַא ,ןפלָאהעג טשינ ךיוא סָאד טָאה ,טסייוו ריא יו

 * ןלַאפעגנַײא זיא

 יד ןופ סעבַאגסױא עַײנ ןבעגסױרַא טעװ ןעמ ןעוו ,ןעמוק ךָאד טעװ טַײצ ַא

 ןרעוו ןזָאלעגסיױא ןלעװ סע עכלעוו ןופ ,סרעבַײרש עשידִיי עשיטעווָאס יד ןופ קרעװ

 עכלעוו ןופ ;ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו עקיצנייא ןליפַא ,ןטנעמעלע עשיטסינילַאטס עלַא

 -נעניימטוג ןוא ענעגנוװצעגפירַא ,םישזער ןרַאפ ןזניצ עלַא ןקיניירסיוא טעװ ןעמ

 ,ןייש ןוא טוג זיא סָאװ ,קיבייא זיא סָאװ ,ץלַא ןבײלקּפָא טעו ןעמ עכלעוו ןופ ;עקיד

 .ןטַײצ עלַא ןיא ,םוטעמוא

 -ָאס יד רעַײטשוצ ןסיורג ַא רַאפ סָאװ ,ןעניפעגסיוא ןעמ טעוװ טלָאמעד טשרע

 .רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידַיי רעד וצ טכַאמעג ןבָאה ןדַיי עשיטעוו

 -טשינ ךיוא ןוא) עשידִיי רעזדנוא לפיוו ןעניפעגסיוא ןעמ טעוװ טלָאמעד טשרע

 .סנבעל ענעטינשרַאפ-קיטַײצירפ ערעייז בילוצ ןריולרַאפ טָאה רוטַארעטיל (עשידִיי

 ,םיחצור עשיטעווָאס יד ךיוא ןטּפשמ טעװ ןעמ ןעוו ,ןעמוק ךָאד טעװ טַײצ ַא

 .טולב-רעריטרַאמ סָאד ןסָאגרַאפ ןבָאה סע טנעה סנעמעוו

 ,1952 טסוגױא ןט12 ןופ עטַאד יד ןסעגרַאפ טשינ לָאמניײק ןלעוװ רימ

 .תוכלמ-יגורה עשיטעווָאס יד ךיוא ןַײז ריכזמ לָאמעלַא ןלעװ רימ

 טלַאהניא ןוא םערָאפ

 ןלַאירעטַאמ ענעבעגעגנַײרַא יד ןגעוו ןעגנורעלקרעד ןַארַאפ ןענַײז ךוב םעניא

 םעד ןוא "ווירב; יד וצ ןריפנַײרַא יד ךיוא ןענַײז סָאד .ןטַײהנגעלעג ענעדיײשרַאפ ַײײב

 ןיש ַא רעביא, ייסע עטשרע יד ךיוא טגָארט רעטקַארַאכ-ריפנַײױא ןַא ."ןָאקיסקעל;

 ,.."לדיוד-ןנמ

 תמחמ טַײהנגעלרַאפ ַא ןיא ןענופעג ךיז רימ ןבָאה ,טלַאהניא םעד ךייש סָאװ

 סע זַא ,טסוװעג טשינ רָאג -- !ךיז טרעגלַאװרַאפ ןַאמערָא ןַא ַײב סָאװ -- תורישע

 -נסיוא ךָאנ ןענַײז ןכַאז עקיטכיוו לָאצ ַא .לַאירעטַאמ רעסיורג ַאזַא טלמַאזעגנָא ךיז טָאה

 :תורוש צעשיאיבנ יד ןבירשעג ךיוא טָאה ןיקלַאה .ש *

 ,ןרעסַאװ יד ןרעװשַאב ןיהּוװ ףיוא

 -- רעדנעל עכלעװ וצ ,ןיהּוװ ףיוא

 ןסַאג רעדנעלסור עכעלקילג

 .ןקידנע ךיז ןלעװ רימ ךַײא ןיא

 טנַײה זיב ןזעװעג ךַײא טרעשַאב טינ

 -- השורי רעדליװ רעטנוא ןייגסיוא זדנוא ןעז

 ןַאפש ןיא ןעײג רימ רעטציא ןוא

 ...ןשוק ערעַײא ןופ ןברַאטש ןוא

 .(1929 ,ץװקסַאמ ,"טומ ןוא יײװ,)

 -.ן3ר-



 ץג אר עמָאּפ ר עד גַא סקעלַא

 -עיק םעד ןגעוװ גנולדנַאהּפָא עסיורג ַא ןבעגנַײרַא ,ליּפשַײב םוצ ,טלָאזעג .ןבילבעג

 150 עץרעסָאװ ַא ןעמענרַאפ טפרַאדעג יז טלָאװ .(ייסע רעד ץוח ַא) טוטיטסניא רעוו

 -עג טשינ ךיוא ןבָאה רימ .טעברַא רעד ןטימ ןיא ןבעגעגפיוא יז ךיא בָאה -- ןטַײז

 ןוא ,רעלעה םעניב ,עדַארג ,רעוועקצוס ןגעוו ןעייסע עקיטרַאפ יד ןבעגנַײרַא טנעק

 ןוא ,רעכיב עשיטימעסיטנַא עשיטעווָאס יד ןגעוו ןעייסע רעדָא ,סרעבַײרש עכעלנק

 טימ ןָאט וצ טקעריד טַאהעג טשינ ןבָאה ייז לַײװ ,ןלַאירעטַאמ עשיטעווָאס ערעדנַא ךָאנ

 עכעלריפסיוא ןַא ןבעגוצנַײרַא ןזיווַאב טשינ ךיוא .תוכלמ-יגורה יד ןופ עמעט רעד

 ,סרעבַײרש עשיטעווָאס יד ןגעוו ןרָאי עטצעל יד ןיא רעכיב עטקורדעג יד ןופ קיטירק

 -ץעוװַאס רעד ןופ עטכישעג עשיטעטניס ןַײק ךוב םעניא ןכוז טשינ ןעמ לָאז ןוא

 סָאד .(דנַאברַאפנטַאר ןיא וליפַא אצמנב טשינ ךָאנ זיא סָאד) רוטַארעטיל רעשידַיי-שיט

 .ָאװַיי ַא ,ויטקעלָאק ַא ,ןשטנעמ עּפורג ַא ןופ טעברַא יד ןַײז טפרַאדעג רעבָא טלָאװ

 ענלצנייא ןופ סעיפַארגָאנָאמ ,ןטעברַארָאפ גונעג ָאטשינ ךיוא ךָאנ ןענַײז ןרעױדַאב םוצ

 .ן"זַאא סעיפַארגָאילביב ,סעיפַארגָאיב ,ןטיבעג ,ןטינשּפָא-טַײצ ,סעּפורג ,סרעבַיַײרש

 .סנטשרע זיא סָאד

 רעטימעג יד .טעברַא ַאזַא רַאפ ערעפסָאמטַא עקירעהעג יד ךָאנ טלעפ ,תינשהו

 -רָאפ ליפוצ ךָאנ טשרעה הביבס רעזדנוא ןיא .טריזילַאנָאיצַאמע ליפוצ ךָאנ ןענַײז

 -סיד ,ויטקעּפסרעּפ טלעפ סע יװ ,ץנַארעלָאט קינייו וצ ,טײקשַײײטרַאּפ ,לייטרוא

 עטכישעג רעוויטקעיבָא ןייק רַאפ טיירג טשינ ,רעדייל ךָאנ זיא הביבס רעזדנוא .ץנַאט

 ףיוא טרירטנעצנָאק רעבירעד ךיז רימ ןבָאה .רוטַארעטיל רעשידַיי-שיטעוװָאס רעד ןוֿפ

 -יגורה יד ןופ סעיפַארגָאיב ןוא ווירב יד ףיוא ,..רוכזי םעד ףיוא ,עידעגַארט רעד

 -רעטַאמ עלופטרעוו ןגָארטעגוצ שטָאכ ןבָאה רימ זַא ,ןביילג רימ ןליוו ךָאד .תוכלמ

 .רוטַארעטיל רעשידִיי:שיטעוװָאס רעד ןופ ןינב-עטכישעג ןקירעהעג ןרַאפ לגיצ ,ןלַאי

 גנונַאזקנַאד

 -רַא ןופ גנוטלַאוװרַאפ רעד תוכרב עטסקיטכירפיוא ןוא ןעקנַאד עטסקיצרַאה ענַײמ

 יקצינטישז .ל ר"ד רעציזרָאפ םעד ,ָאװַיי -- טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ רעניטנעג

 ןבעגסױרַא ןטימ דובכ ןסיורג םעד רימ ןלייטוצ ןרַאפ שטיוועקרוי .א רַאטערקעס ןוא

 .ךוב סָאד

 (ָאװַיי ןופ רעציזרָאפ-עציוו) קַאז םהרבא רעטכיד םעד קנַאד רערעדנוזַאב ןַײמ

 רעלופימ *"רעכעלטפַאשנַאמסדנַאל,, רעלַאיגעלָאק רעייז רַאפ סמער ינַאפ יורפ ןַײז ןוא

 .בוט רתויה דצה לע ןײגסױרַא לָאז ךוב סָאד זַא ,ןפוא ןכעלגימ ןדעי ףיוא ףליה

 יד רימ טימ טלייטעג טָאה סָאװ ,סיסנערפ יורפ רעביל ןַײמ :ביבח ןורחא ןוא

 -עוו ןָא ןוא ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןופ יװ ,ןרָאי עשיטעווָאס יד ןופ ןדייל ןוא ןדיירפ

 .ןעמוקעג דנַאטשוצ טשינ טלָאװ ךוב סָאד ףליה עלופתונברק ןוא עיצַאריּפסניא סעמ
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 ...לדיוד-ןנמ ןייש א רעביא

 .ןעִירשעג ךיא בָאה דרעוװש רעטנוא ןופ
 ודִיי ַא ןיב ךיא

 (רעפעפ קיציא)

 !ערע רעזדנוא ןופ ןץיורק יד ףיוא טבייק

 ,טולב רעזדנוא רַאפ

 -- דנַאש רעזדנוא רַאפ

 ,.ערעווע ןטכיוועג טגייל לָאשגָאוװ ןפיוא

 (ןײטשפָאה דוד)

 םינשיק קיציא

(1896 -- ) 

 בורח זיא ןוה ַא טימ ןָאה ַא רעביא -- אתלוגנרתו אלוגנרתא .,.אצמק רבו אצמקא
 ןרָאװעג בורח זיא ןגָאװ ַא ןופ סקַא ןַא רעביא -- קפסירד אקשא ...הכלמ-רוט ןרָאװעג
 ץעשידִיי עשיטעווָאס יד ןרָאװעג בורח זיא "ךוד-ןגמ; םעניילק יא רשביא ןוא ..,רתיב

 -סור-טעווָאס ןיא ןבעל עשידַיי סָאד ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל
 ,דנַאל

 "שש עריא ןוא רוטארעטיל רעשידִיי-שיטצוװַאס רעד ןופ ףוס םענופ בייהנָא רעד

 ,1947 ,טסוגיוא ןיא ."סינּפיק-השעמ ,, יד ןעוועג (שילָאבמיס ןוא) שיגָאלָאנָארכ זיא רעמ

 "רעד ,ענַיַארקוא ןיא רעבַײרש-עזָארּפ עטסקיטכיוװ יד ןופ רענייא ,סינּפיק קיציא טָאה

 ןעגנולייצרעד-המחלימ עטקורדעג ענַײז ןופ רענייא ןיא טרעלק

 ןטסעפ ַא טימ םורַא טציא ןעייג סָאװ ,ןדִיי עלַא זַא ,ןעז וצ טוג ןעוועג טלָאװ'ס;

 טימ דנַאנַאב טסורב רעד ףיוא ןגָארט ןלָאז ,ןסַאג רענילרעב רעביא טָארט ןשירעגיז

 .' (לדיװָאדנגָאמ) לדיוד-ןגמ ןייש ,ןיילק א ךיוא ןלַאדעמ ןוא סגעדרָא יד

 רעד רעכעלדעש ַא ןגעװ; יקסװעיַאלַאלַאט .מ ןוא רעקנַאילָאּפ .ה ןופ לקיטרַא ןטיול טריטיצ }!

 רעװקסָאמ רעד ןיא לקיטרַאטײל ךיוא ;1947 ,18 .טּפעס ,(וועלק) "ַאטעזַאה אנרוטַארעטיל ,ייגנורעלק
 ,"טייקיגייא

 = לי



 7 גָאר עמָאפ ר עדנַאסקלעלַא

 עשידִיי ַא עז ךיא, בירשעג ךיוא טָאה רע) םיאטח עכעלנע רַאפ ןוא רַאפרעד
 ,ןטנרעלעג ןטלַא ןַא ,ןַאמרעטילימ ןטסעפ ןוא ןװַארב ַא ,לדיימ ןייש גנוי ַא ,עקטנעדוטס
 'שיריי רימ טימ ןדייר ןלָאז ייז ,רימ ךיז טסולג ,ןדִיי ַא טַאלג ןוא רעקימעדַאקַא ןַא
 רעשידִיי רעד ןופ -- לָאמ ןטשרע םוצ טשינ -- ןסָאלשעגטױא ןסינּפיק ןעמ טָאה
 ,עניַארקוא ןיא דנַאברַאפ-רעבַײרש םעד ןופ עיצקעס

 -- ?םוי לכב םישעמ; עשיטעווָאס יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ?סינּפיק-השעמ; יד

 רעד ןופ עטכישעג יד טליפעגנָא ןיא סע עכלעוו טימ -- השעמ רעדנַא ןַא גָאט עלַא

 ,"ָאקטיװק-השעמ, ַא ךיוא ןעוועג ןענַײז'ס ,דנַאלסור-טעוװָאס ןיא רוטַארעטיל רעשידני

 -השעמ; ,"שיקרַאמ-השעמ; ,"קושטבַא-השעמ.,, ,"עקרָאיװעװ-השעמ;, ,"ןייטשפָאה-השעמ,

 -טרש ןשיטעװַאס ןדעי טימ טעמכ עכלעזַא תושעמ --- ,"ךַארכַאב-השעמ , ,"לעבַאג

 סעפע טימ טָאה רעבַײרש רעד זַא ,טניימעג טָאה סָאד .עשידִיי-טשינ יוװ ,עשידִיי ,רעב

 ןיא ןשטיינק עטסַײג יד ןגָאינָא לענש גונעג טנעקעג טשינ טָאה רע זַא ,טקידניזעג

 -םױרַא ןגעק טלגנַארעג ךיז טָאה רעבַײרש רעד זַא ,טניימעג טָאה סָאד ;"עינילע רעד

 ןופ גנוּפמעטּפָא ןוא גנושיוורַאפ רעד ןגעק רקיע רעד ןוא ,סעיגָאלָאעדיא ענעגנוווצעג

 ."דיי עלעטניּפ, ןַײז

 -יל רעשיטעווָאס רעצנַאג רעד ןיא ןעוו ,טריסַאּפ טָאה "סינּפיק-השעמ/, יד רעבָא

 יָאמ עלַאנָאיצַאנ יד ןכַאװשוצּפָא "דַאזַאנ ונבישה, ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה רוטַארעט

 ןיא .סיצַאנ יד ןגעק המחלימ רעד תעב ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא ןענַײז סָאװ ,ןטנעמ

 סעיסוקטיד ןביױהעגנָא ךיז רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ךיוא ןבָאה טימרעד םכסה

 טָאה'מ ןוא ,טכַאוװעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןליפעג עלַאנָאיצַאנ יד ןכַאװשוצּפָא קעווצ ןטימ

 -ַאּפ ערעדנַא ןוא ,סעיסוקסיד יד .ןרָאי-המחלימ יד ןיא ,ןקירדסיוא ןפָא טזָאלעג ייז

 ןבָאה ,ןָאסרִיאמ עדלָאג רַאפ עיצַארטסנָאמעד רעװקסָאמ יד יוװ ,ןעגנוריסַאּפ עשיטיל

 ןוא ,רוטלוק רעשידִיי-שיטעװָאס רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד וצ טריפעג ףוס-לכ-ףוס

 -עטיל רעשידִיי רעד ןופ רעפעש יד ןופ ןעגנוסישרעד ןוא ןטסערַא יד וצ רעטעּפש

 ,רוטלוק ןוא רוטַאו

 .רעטס20 זיא רוטלוק רעשידִיי רעד ףיוא רזג-תרכ םעד ןופ עטַאד עלעיציפָא יד
 .-ייא; גנוטַײצ יד ןענישרעד לָאמ עטצעל סָאד זיא גָאט םענעי ןיא .1948 ,רעבמעווָאג

 -ץגוצ טָאה'מ :טעטימָאק ןשיטסישַאפ-יטנַא ןשידִיי םעד טזעלעגפיוא טָאה'מ ;"טייקינ
 ץיח ַא ,סעיצוטיטסניא עשידִיי ערעדנַא עלַא ןוא "סעמע, גַאלרַאפ-רעכיב םעד טכַאמ
 רעד שטָאכ ,טַײצ רָאי ַא םורַא טריטסיסקע ךָאנ טָאה סָאװ ,רעטַאעט סלעָאכימ םעד
 ?ןרָאװעג טקעמעגסיוא רעִירפ ךָאנ זיא סלעָאכימ ןעמָאנ

 זיא, רעד ןיא לָאמ עטצעל סָאד ןרָאװעג טנַאמרעד זיא רעטַאעט רעשידִיי רעװקסָאמ רעד ? 5
 ,1949 ,16 ,'װָאנ ,"ַאיטסעוו
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 תוכ למ-יגור ה .9ש יט עװָא ס יד

 - ּפַאלק רעסיורג רעד

 -קיל רעד ןופ ןטייהלצנייא ןייק ןסיוורעד ךיז טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ןרָאי ךס ַא

 1956 ןיא טשרע .ןעגנוסישרעד עקידרעטעּפש יד ןופ ןוא ןטסערַא יד ןופ ,עיצַאדיװ

 ןופ רעכווַאב רענַאקירעמַא יד ךרוד םעד ןגעוו ךס ַא רָאג טסוװרעד ךיז רימ ןבָאה

 -וגרָאמ-גָאט;) סעקשָאש .ח ר"ד ;("סטרעוורָאפ;) לָאטשירק ןָאעל יװ ,דנַאלסור-טעוװָאס

 ;רעגַאל ןקניל םענופ גרעבצלַאז ,ב .י ןוא רעלוס .ה ;סעיצַאגעלעד-םינבר יד ;("לַאנרושז

 -ָאס םענופ טעװעטַארעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,ןָאזרעדָארב םירמ-ענייש ךרוד ךיוא יו

 ןופ ךיז טָאה'מ ,"רבד, ןיא רעבַײרש ןשיטעװָאס ןעמינָאנַא ןכרוד ןוא ;דנַאברַאפ-ןטעוו

 ןיא וטסימיסעּפ עטסערג יד סָאװ ,םעד ןופ רעסערג זיא ךָארב רעד זַא ,טסּוװרעד ייז

 .טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה ןעגנוגנידַאב עשיטעווָאס יד ןופ רענעק

 -לופטנַאלַאט יד ,עטסערג יד ,סרעבַײרש עשידִיי-שיטעװַָאס קיסַײרד וצ טנעָאנ

 ןשיווצ .ןרָאװעג ןסָאשרעד ,1952 טסוגיוא ןט12 םעד ןענַײז ,סרעגערטנדרָא יד ,עטס

 ר"ד ,ָאקטיוװק בייל ,ןָאסלעגרעב דיוד ,שיקרַאמ ץרּפ ,רעפעפ קיציא ןעוועג ןענַײז ייז

 םעד ןופ ,ןיקסוז ןימינב ךיוא יװ ,ווָאסרעּפ .ש ,ווָאניסונ .י רָאסעּפָארּפ ,קַאװיּפס והילא

 רָאטקעריד ןוא ןרעטנַיפָארּפ ןופ רעריפ רענעזעוועג ,יקסווָאזָאל .א רעטַאעט-סלעָאכימ

 ךיוא ןרעלטיה ןגעק המחלימ רעד תעב ָארויב-עיצַאמרָאפניא רעשיטעווָאס רעד ןופ

 -נוה ךָאנ .טעטימָאק ןשיטסישַאפ-יטנַא ןשידִיי ןופ רעטעברַאטימ עוויטקַא ערעדנַא

 ןרעגַאל-עגרָאטַאק עשיטעווָאס יד ןיא ןרָאװעג טקינַײּפרַאפ ןענַײז רעטרעד

 -ַאשרעד יד ןופ רענייא ,ווָאניסונ קחצי רָאסעּפָארּפ רעקיטירק רעטמירַאב רעד

 ;יױזַא טרעלקרעד (",ר .ס .ס .פ ןיא ןדִייא ךוב ןיא) 1925 ןיא טָאה ,ענעט

 -טילָאטַאפ טימ ,קורדסיוא-לביב ַא קידנריזַארפרעביא ,לָאמַא טָאה ןיקלַאה .ש;

 רעדלעפ יד ףיוא "שוק ַא ןופ ןברַאטש; טעװ קלָאפ ןייז זַא ,ןעמונעגנָא הענכה רעשיט

 ,ןייגרעטנוא טשינ זַא ,ןייטשרַאפ םוצ ןעמוקעג רע זיא טציא ןוא .עיצולָאװער רעד ןופ

 ןעילבעצ ךיז רעדלעפ עשיטסילַאיצָאס יד ףיוא ָאד טעװ טשינ לָאמ ןייק ךָאנ יו רָאנ

 -רַאפ ןשיטסילַאיצָאס םעד ןעיוב סָאװ ,רעקלעפ עלַא ןופ יוװ ,קלָאפ ןַײז ןופ רוטלוק יד

 .*דנַאב

 ןביילג וצ ױזַא דנורג ַא טַאהעג ןוא ,טביילגעג ױזַא קיטכירפיוא טָאה ווָאניסונ

 ןיא רָאי עכעלטע טבעלעג ןיילַא טלָאמעד טָאה סָאװ ,רענייא יוװ ,ןגָאז תודע ןעק ךיא

 ןבָאה ױזַא זַא ,רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ ילברעדנַאנַאפ ַא ןעזעג ןוא דנַאלסור-טעווָאס

 ,רעוט-רוטלוק ןוא רעבִיירש עשידִיי עשיטעווָאס ךס ַא טביילגעג

 טָא ּפַאלק ןקרַאטש ַא ןבעגעג ןבָאה 1937--1926 ןיא ןטסערַא עקידרעטעּפש יד

 -מייהג ךַאנַאמלַא ןשירעלטסניק-שירַארעטיל םעד ןיא ,1947 ןיא רָאנ .ןביילג םעד

 טָאה ,ןעגנובעלרעביא עשיגַארט ךָאנ לָאמ ןייק,  :ווָאניסונ רעדיוו טרעלקרעד ,"דנַאל

 יכ תומא אל; רעטרעוװ יד טגָאזעגסױרַא טשינ טייקרעכיז ַאזַא טימ דִיי רעד ךאנ

 ."רוטַארעטיל עשידִיי עשיטעווָאס יד טציא טוט סָאד יװ ,"היחא

--19-- 
= 



 ץ ג א ר ע מָא ֹפ ר עד גא סק על א

 רעד ןופ גייטשפיוא רעסיוועג ַא טליפעג עקַאט ךיז טָאה המחלימ רעד טניז ןוא

 ,רערעפיט ַא וליפַא ןיו ןסיוװעג ַא ןיא ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי-שיטעװַאס

 ףוס ,רעטעּפש רָאי ןייא רעבָא .רעשידִיי-לענָאיצידַארט רעמ ַא ,רעַײנ-לעיּפיצנירּפ ַא

 טָאה שטנעמ ןייק סָאװ ,עּפָארטסַאטַאק עסיורג יד ,קילגמוא רעד ןעמוקעג זיא ,8

 ,טלעטשעגרָאפ טשינ רשפא ךיז

 ןברַאטש, רַאפ טַאהעג ארומ רעבַײרש עשיטעווָאס יד ןבָאה ןטַײצ עטסגרע יד ןיא = |

 יד רֶעבָא .עיצַאלימיסַא רעקיליװַײרפ ןוא רעכעלריטַאנ ךרוד ,טסייה סָאד ,"שוק ַא ןופ

 התימ/ ןייק טימ טשינ רָאנ ,ןעגנַאגעגרעטנוא ָאי זיא רוטלוק עשידַיי-שיטעוװָאס

 ןעגנוסישרעד ,ןעגנוקישרַאפ ,ןטסערַא ךרוד ,"?הנושמ התימ, ַא טימ רָאנ ,"הקישנּב

 ,ןטלַאטשנַא עכעלטפַאשנסיװ ,סרעטַאעט ,סעלוש ,ןגָאלרַאפ ,ןעגנוטַײצ יד ןסילש ךרוד

 ,ןטילָאּפָאמסָאק רַאפ ,קלָאפ סיוא רַאפ ןדִיי ןרעלקרעד ךרוד ,סעמרָאנ-טנעצָארּפ ךרוד

 -עווָאס ןופ סרעדרעמ ,"ןטַאלַאכ עסַײװ ןיא סרעדרעמ, ,"סעגַאידָארב עזָאלטרַאּפסַאּפ,

 ,ו"זַאא ,"םזילַאירעּפמיא רענַאקירעמַא ןופ ןענָאיּפש, ,סרעריפ עשיט

 ַאזַא טימ ןבירשעג טָאה ּווָאניסונ .י רָאסעֿפָארּפ רענעמוקעגמוא שיגַארט רעד

 ףוס םוצ .רוטַארעטיל רעשידַיי:שיטעװָאס רעד ןופ בעלפיוא םעד ןגעוװ טייקרעכיז

 -יל רעד ןופ רעקיטירק םעד ,ןילַא םיא יא ,רוטַארעטיל יד יא טעטכינרַאפ ןעמ טָאה

 ,לרוג םענופ עינָאריא עכעלקערש ַא --- ,רוטַארעט

 ןענַײז ןסָאשרעד רעטעּפש טָאה'מ סָאװ ,רעגנילדנעצ יד זַא ,טציא ןסייוו רימ

 טָאה עװקסָאמ ןיא "עד-שװדַאק-נע , יד זַא ;1948 רעבמעצעד ןיא ןרָאװעג טריטסערַא

 ךיוא יו ,רעבַײרש עשידִיי יד ןכלעוו ףיוא ,טּפשימ ַא ייז רעביא טרינעצסניא וליפָא

 קיטומ רעייז טריפעגפיוא ךיז ןבָאה ,ןרעטש ַאניל ןרעקימעדַאקַא יד ןוא יקסוװָאזָאל

 -ָאיצַאנ (ינווָאלָאגוא) ןשירעכערברַאפ; ןיא ןרָאװעג טגָאלקעגנָא ןענַײז ייז .קידריוו ןוא

 טימ ןעגנודניברַאפ ןיא, ,*דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןופ םירק ןסַײרּפָא ןריבורּפ ןיא, ,?םזילַאנ

 ,םילובליב עכעלנע ןוא שזַאנָאיּפש ,"םיאנוש יד

 ןרַאפ םישדח ןעצ טעדרַאמרעד ןסלעַאכימ המלש טָאה'מ זַא ,טציא ןסייוו רימ

 םעד ןופ גיהנמ םעד טעטכינרַאפ סנטַײצַאב טָאה'מ --- ,1948 רַאונַאי בייהנָא ,רזג-תרכ

 -ידִיי רעד ןופ גנוקיליטרַאפ יד ןריפכרוד רעטכַײל רעטעּפש ידכ ,םוטנדִיי ןשיטעווָאס

 ןרָאװעג טרעלקרעד לעיציפָא רעטעּפש זיא סלעָאכימ .רעיוב עריא ןוא רוטלוק רעש

 .ןָאיּפש רענַאקירעמַא ןַא רַאפ

 לקיטרַא-ווירב רעטמירַאב:קירעיורט סגרובנערע ַאיליא זַא ,טציא ןסייוו רימ

 זיא ןטרָאד .רוטלוק רעשידַיי רעד ןופ עיצַאדיװקיל יד טריזילַאנגיס טָאה 1948 ןופ

 טָאה ןוא עגַארפ"ןדִיי רעד ןופ רעקיטערָאעט ַא יו ןטָארטעגסױרַא לָאמ ןטשרע םוצ רע

 ןַא ןופ ןדִיי וצ תוכייש םוש ןייק טשינ ןבָאה דנַאל ןייא ןופ ןדִיי זַא ,טריטנעמוגרַא

 :גנורעלקרעד יד טכַאמעג ךָאנ רעטעּפש טָאה גרובנערע רעבלעז רעד .דנַאל רעדנַא
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 ת וכל מ -יגור ה 9 ש ייט ע װאס יד

 טשינ רעבירעד הכולמ יד ףרַאד ,טשינ שידִיי ןייק רעמ ןליוװ ןדִיי עשיטעווָאס יד,

 זיא לובליב רעשלַאפ רעד טָא ."ןליו רעייז ןגעק רוטַארעטיל עשידַיי ןייק ןציטש

 ,וָאירַאמָאנָאּפ ,וָאלסוס ,ןַאיָאקימ ,ַאװעצרופ יורפ ןופ ןרָאװעג טרזחעגרעביא ךיוא

 .סרעריפ עשיטעווָאס ערעדנַא ןוא וועשטיליא ,וָאליּפעש ,ווָאשטשורכ ,שטיװָאנַאגַאק

 ןריפרעטנוא טוװרּפעג ךיוא טָאה (1952 ,51 דנַאב) עידעּפָאלקיצנע עשיטעווָאס יד

 .רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ףיוא רזג-תרכ ןרַאפ עזַאב עשיטערָאעט ַא

 -רעקלעפ ַא זיולב רָאנ ,קלָאפ ןייק טשינ ללכב ןענַײז ןדַיי זַא ,טרעלקרעד טרעו ןטרָאד

 -- .טשינ שידִיי ןייק ןעמ טדער דנַאלסור-ןטעװַָאס ןיא זַא ;?טסָאנדָארַאנ,) טפַאש

 'וו;) שידִיי טדערעג ןדַיי יד ןבָאה ,סע טסייה ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ,לָאמַא זיולב

 ,?ליסָאר לערוועי ילירָאװַאג שידִיי אנ םָאלשָארּפ

 ,עדער רעטמירַאב סווָאשטשורכ ןוא טיוט סנילַאטס ךָאנ זַא ,טציא ןסייוו רימ

 ןעַײרפַאב ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,םיריוטקָאד עשידִיי יד ןופ גנוַײרפַאב רעד ךָאנ ןיא

 טָאה'מ .רעבַײרש עשידִיי עטריטסערַא יד ןופ ענעבילבעגנבעל יד ןריטיליבַאהער ןיא

 יז ןגעוו .רעבַײרש ענעסָאשרעד יד טריטיליבַאהער ךיוא ןפוא ןטקערידמוא ןַא ףיוא

 -ָאס יד ןופ דנַאברַאפ רעד זַא ,ןעגנודלעמ ןזַײװַאב ןביוהעגנָא לָאמ ַא טימ ךיז ןבָאה

 ןופ טָא "השורי רעשירַארעטיל רעד ןגעוו סעיסימָאק, טעדנירג רעבַײרש עשיטעוו

 ןייק טָאה ןעמ שטָאכ ,רעבַײרש עשידִיי עטמירַאב יד ןופ ןטייווצ ַא ןופ טָא ,םעגייא

 ןגעוו ןעוועג ןענַײז ןעגנודלעמ עכלעזַא .טיוט רעייז ןגעוו ןדלָאמעג טשינ רעירפ לָאמ

 .ערעדנַא ןוא קירַאכ יזיא ,רעפעפ ,ווָאסרעּפ ,וָאניסונ ,ָאקטיוװק ,שיקרַאמ ,ןָאטלעגרעב

 רימ רע טָאה ,1944--1943 ןיא עקירעמַא ןיא ןעוועג זיא רעפעפ קיציא ןעוו ,בגא)

 זַא ,רעשמ זיולב ךיז זיא רע --- קירַאכ יזיא ןופ לרוג םעד טשינ סייוו רע זַא ,טגָאזעג

 -וקעגמוא רע זיא דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןפיוא לַאפנָא ןשיצַאנ םעד תעב הלהב רעד ןיא

 זַא .1927 ןיא ךָאנ טוט ןעוועג זיא קירַאכ זַא ,טסּוװעג טשינ טָאה רעפעפ וליפַא ,ןעמ

 -רַא ןַא סעשטיװָאסַאנַאי קחצי ךרוד טקיטשטשַאב ךיוא טרעו ,טסוװעג טשינ טָאה רע

 ,1952 ,30 ,'טקָא ,"טַײצ עַײנ יד, רעניטנעגרַא ןיא לקיט

 ןעמ סָאװ ,ןרעגַאל-עגרָאטַאק יד ןיא ענעבילבעג-ןבעל םיסינ ךרוד יד ןופ ךס ַא

 -מוא ךיז טכער ןייק טַאהעג טשינ גנַאל ךָאנ ןבָאה ,:רפ רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא טָאה

 -יא טימ ךיוא לַאפ רעד ןעוועג זיא סָאד) .סעילימַאפ ןוא טעטשמייה ערעייז וצ ןרעק
 ,(תוינשמ קידנענרעל ..ןפָארטעג טָאה סעקשָאש ר"ד ןעמעוו ,סינּפיק קיצ

 סָאװ ,רעבַײרש עשידִיי ענעבילכעג-ןבעל 71 ןופ לטעצ ַא ןופ רימ ןסייוו לַײוװרעד

 שנעבילבעגנבעל יד ןשיװצ ,טקורדעגּפָא טָאה (1956 ,28 ילוי) ?טַײהַײרפ-ןגרָאמ , יד

 -פיק יו ,רעלעטשטפירש עטמירַאב ןוא עסיורג יד ןופ עטלייצעג זיולב ךיז ןעניפעג

 .ףָארדנעװ ,רעדנעלסיוא ,סינ
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 ץנ אר טמָאּפ ר עד נא סקעלַא

 טַײרּפַאב ןופ טַײוװ ךָאנ

 ןעמ טָאה ענלצנייא :עטַײרּפַאב יד ןשיװצ סעירָאגעטַאק ַײרד ןַארַאפ ןענַײז סע

 שטָאכ ,עטריטיליבַאהער קידנעטשלופ ןעמייה ערעייז וצ ןרעקמוא ךיז טביולרעד

 ערעייז ןיא .טעברַא ןעגנַאלרַאפ וצ טכער סָאד ןבָאה יד טָא .ענעכָארבעצ ןוא עקנַארק

 -סױרַא ךיז ןבָאה ייז ןגעק ןעגנוקידלושַאב יד זַא ,טגָאזעג טרעוו ןריּפַאּפ סגנוַײרּפַאב

 ,טגָאזעג רָאנ טרעוו עירָאגעטַאק רעטייווצ ַא ןופ ןריּפַאּפ יד ןיא .זָאלדנורג רַאפ ןזיוועג

 רעכיז ןצנַאג ןיא זַא ,טסייה סָאד .ןרָאװעג ןזיוװַאב טשינ ןענַײז ייז ןגעק סעגַאלק יד זַא

 -ירד רעד וצ ,טעברַא ףיוא טכער ַא ןבָאה יד ךיוא .טשינ ןעמ זיא דלושמוא רעייז ןיא

 ,טײקטלַא בילוצ ןרָאװעג טַײרּפַאב ןענַײז סָאװ ,עכלעזַא ןרעהעג עירָאגעטַאק רעט
 רעמ טנָאקעג טשינ סנייא ץלַא ןבָאה ייז טסייה סָאד) טײקשירַאטינַאמוה ןוא טיײקנַארק

 ,וועיק ,עװקסָאמ ןיא ןעמייה ערעייז וצ ןרעקמוא ךיז רעכָא ,(ןרעגַאל יד ןיא ןטעברַא

 ,?טַאררַאפ, ןיא סעגַאלק יד לַײװ ,טשינ טכער ןייק ייז ןבָאה וו"זַאא קסנימ ,סעדָא

 -רעטנורַא טשינ ייז ןופ ךָאנ ןענַײז ?םזילַאנָאיצַאנ ןשירעכערברַאפ; רעדָא ?שזַאנָאיּפש;

 ,(1956 14 ,צעד ,"רבד/, ןיא "ינומלא יטיבוס ידוהי; ןופ לקיטרַא ןעז) .ןרָאװעג ןעמונעג

 ,גרעבדלָאג .צ .ב טסינמולָאק ,דנַאלסור-טעווָאס ןופ דנַײרפ רעקירָאי-גנַאל רעד

 ןעמענ ןרָאװעג טנָאמרעד ןענַײז עיציזיווקניא רעד ןיא; זַא ,טקעדעגפיוא סנטצעל טָאה

 ָאד טָאה ןעמ ןעמעוו ,ייז .עטקידלושַאב-קידלושמוא יד ןופ דנַײרפ רענַאקירעמַא ןופ

 ןעמ טָאה ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןופ דנַײרפ ןַײז רַאפ -- ,רע טביירש -- ,ןטלַאהעגריפ

 טקַאטנָאק רעד סָאװ ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןופ םיאנוש עטסערג יד יו טנכיײצַאב ןטרָאד

 פ,?טַאררַאפ זיא ןיילַא ייז טימ

 ַא ןגעוו ?טַײהַײרפ ןגרָאמ; רעד ןיא ןטכירַאב יד עגונב ךיוא טבַײרש גרעבדלָאג

 ַא ןופ רענעלּפ עסיורג ןוא "רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ גנווושפיוא, ןטשרמולכ

 -לַא יד ןענַײשרעד ןלָאז סע טָאטשנָא; :וװ"זַאא ,ןכַאנַאמלַא ,רעטַאעט ,גָאלרַאפ ןשידִיי

 ןעמ טזָאל ,ןגָאװצ ןיא ןטלַאהעג טָאה ןעמ יװ ,שידִיי ףיוא רעכיבלמַאז ןוא ןכַאנַאמ

 עשידִיי סָאד זַא ,טסייה סָאד ,ןלוּפ ןופ *?עמיטשסקלָאפ; יד וליפַא ןיירַא טשינ ןיהַא ןיוש

 ,ברעמ ןיא ןדַיי יד ןופ רָאנ טשינ ןטינשעגּפָא ןַײז זומ דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןופ קלָאפ

 ?ןלױּפ םענעגייא ןיא ןדִיי יד ןופ וליפַא רָאנ

 רעשיטעווָאס רעד ןיא טרָאװ ןייא ןייק טקורדעג ןעוועג טשינ ךָאנ זיא טנַײה זיב

 עשידִיי טעדרָאמרעד ןוא רוטלוק עשידַיי יד טכַארבעגמוא טָאה'מ זַא ,םעד ןגעוו עסערפ

 -רעמַאב ַא טקעמעגסיוא טָאה "ַאדװַארּפ , יד זַא ,טסּוװַאב ךיוא ןיוש זיא'ס ,רעבַײרש

 ןופ לקיטרַא ןטקורדעגרעביא םעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןינע םעד ןגעוו גנוק

 -מירַאב ןַײז ןיא טָאה ווָאשטשורכ .סינעד ןישזדוי רעריפ ןשיטסינומָאק רענַאקירעמַא

 "ומָאק רעד ןופ רָאטקַאדער ,קיװָאנ .פ ךיוא יװ ,ןײלַא גרעבדלָאג זַא טציא ןיוש טסיײװ ןעמ ?

 .יףטנעגא עשיטסילַאירעּפמיא ,, ןיא ייםיאנוש, יד ןשיװצ ןעוװעג ןענַײז ,"טַײהַײרפ , רעשיטסינ
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 תוכ למ ייגור ה 9 שיט ע װאס יד

 רעקינייו ךס ַא ןבָאה סָאװ ,טַײטַאב ןרענעלק ליפ ַא ןופ רעקלעפ טנָאמרעד עדער רעט

 לָאצ ַא טריטיליבַאהער לעיציפָא סנטצעל טָאה עװקסָאמ .ןדִיי יד טשינ רעבָא ,ןטילעג

 -ַארָאק יד יוװ ,טייצ-המחלימ ןיא ןרָאװעג טקירדרעטנוא ןענַײז סָאװ ,רעקלעפ עכלעזַא

 ןקיטנַײה ןזיב רעבָא .וו"זַאא ןרעטָאט ,ןשטַײד ,ןקימלַאק ,ןשוגניא ,ןראקלאב ,רעיעשט

 ,דקפי אלו רכזי אל קלָאפ עשידִיי סָאד זיא גָאט

 "םולשה"רודיפח רעד

 הבישי ַא רָאנ ןרָאװעג טריזילַאער לַײװרעד זיא ןגָאזוצ ןוא רענעלּפ עלַא יד ןופ

 "ןַאו, ַא טימ "םולשה:רודיס; רעטריפַארגָאטַאפ ַא ןוא עװקסָאמ ןיא ןדִיי ןינמ ַא ןופ

 -ָארּפ רעדָא רעטריזיטעווָאס ַא ,טסייה סָאד .ןטעװָאס יד רַאפ "ךרבש ימ, ַא טימ ןוא

 סעּפע ךיז לָאז ןגָאװצ עשיטעווָאס ערעדנַא יד ןופ וליפַא ביוא ןוא ,רודיס רעטרינַאפ

 -מוא ןכָאנ לַײװ .ןקעװצ-עדנַאגַאּפָארּפ בילוצ רָאנ ןָאט רעדיוו סָאד ןעמ .טעוו ןזָאלסיוא

 טשינ סיוועג ןוא ,בעלפיוא ןייק ןַײז טשינ ןיוש ןָאק ,רעביײרש עשיטעווָאס יד ןעגנערב

 -ּפָא טשינ טרעװ סע ןמז-לכ ךעלגעמ טשינ סרעדנוזַאב זיא סָאד ."גנווושפיוא;, ןייק

 . ןייק טשינ ןפרַאד ןוא טשינ ןליו ןדִיי עשיטעווָאס יד זַא ,לובליב רעד טנקיילעג

 יד ןופ ןרוטלוק יד ןיא; טרירגעטניא טשרמולכ ךיז ןבָאה ייז לַײװ ,רוטלוק עשידִיי

 ."ןבעל ייז עכלעוו ןשיווצ ,רעקלעט

 לאכימ רעריפ רעשיטסינומָאק רעד וליפַא ןבעגעגוצ ןיוש שיטקַאפ ךָאד טָאה סָאד

 :ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,(1957 ,26 .נַאי) "עמיטשסקלָאפ; רעװעשרַאװ רעד ןיא יקסרימ

 -ַאנ רעשידַיי-שיטעווָאס רעד וצ קיטילָאּפ רעטלּפירקרַאפ ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא,

 -טנַא רעקירעהעג ַא ןגעוו דייר ןייק ןַײז טנָאקעג טשינ ךיוא טָאה רוטלוק רעלַאנָאיצ

 -ירעד טָאה טנגעג עמָאנָאטױא עשידִיי ענעפורעג-ױזַא יד .ןַאשזדיב-ָאריב .ןופ גנולקיוו

 -שג זיא ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעשידִיי-שיטעװָאס רעד ןופ לרוג םעד טלייטעג רעב

 ."ןעמָאנ ַא זיולב ןבילב

 זיא .רוטלוק רעשידִיי-שעיטעווָאס רעד ןופ יוװ ,ןַאשזדיבַאריב ןופ :ףרַאש ןוא ץרוק

 .ןעמָאנ ַא זיולב ןבילבעג

 טכַארבעג טָאה עידעּפָאלקיצנע עשיטעווָאס יד זַא ,ןבעגעגוצ ךיוא טָאה יקסרימ

 ,ןזיוװַאב טָאה רע :רוטלוק רעשידִיי רעד ןוא קלָאפ ןשידִיי ןגעוו עיצַאמרָאפניא עשלַאפ

 יד ןופ וליפַא תובישח רעקינייו טימ ןדַיי טלדנַאהַאב טָאה עידעּפָאלקיצנע יד זַא

 רָאנ +,עיפַארגָאילביב ןבעגעג ףוס םוצ טרעװ ,לשמל ,עטצעל יד ןגעוו .?ןדעיָאמַאס;

 רוטלוק רענעגייא עגונב .עיפַארגָאילביב ןייק טשינ וליפַא טָאה "ןדִייא לקיטרַא רעד

 ףיא סעיצַאנימירקסיד ,סעמרָאנ-טנעצָארּפ ףיוא רָאנ .טשינ קלָאפ ןייק ןדִיי ןענַײז

 בגא ןרעװ וװיזַאא דנַאלסורסַײװ ,ענדָארג ,ענליװ ןגעװ רעכיב עשיטעװַאס ייר ַא ןיא ךיוא ?

 ,טנַאמרעד טשינ וליפא ןדִיי
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 ץ נאר עמָאפ ר עד נא סקעלַא

 ןפָא סָאד טָאה ַאװעצרופ יװ ,קלָאפ ַא ָאי ןדִיי ןענַײז םעד ףיוא --- סעלעטש עכיוה
 ,טקיטעטשַאב

 ןרָאי רעקיסַײרד יד ןיא ךָאנ ןבױהעגנָא ךיז טָאה עיצַאדיװקיל

 "לוש עשידַיי סָאד ,1 :ןעגנורעלקרעד עקידנגלָאפ סיקסרימ ןענַײז רעקיטכיוו ךָאנ

 ןביוהעגנָא דנַאלסור-טעװָאס ןיא ןעמ טָאה טייקיטעט:רוטלוק עשידִיי יד ןוא ןזעוו

 ךרוד ןוא ?קורד ןוויטַארטסינימדַא; ןַא ךרוד ןרָאי רעקיסַײרד יד ןיא ךָאנ ןרידיווקיל

 ;;שזַאנָאיּפש ןוא עיסרעוויד רעשיטילָאּפ, ןיא רעפַאש:-רוטלוק עשידִיי יד ןקידלושַאב

 ןלױּפ ַײב ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ןענַײז סָאװ ,ןטנגעג עשיטעװָאס עַײנ יד ןיא ולפַא 2

 -סַײװ:ברעמ ןוא ענַיַארקוא:ברעמ טנעפורעג ױזַא יד ,טקַאּפ רעלטיה-ןילַאטס ןכָאנ

 לָאז יז ,גנורעקלעפַאב רעשידַיי רעד ףיוא קורד, רעד טליפעג ךיז טָאה ,דנַאלסור

 ןייק טשינ ,הדומ רע זיא ,ןעוועג זיא סָאד ."שיסור ףיוא לוש עשידַיי יד ןריפרעבירַא

 ,עיצַאקיפיסור רָאנ ,?עיצַאלימיסַא עקיליווַײרפ;

 ;ןרָאי רעקיסַײרד יד ןיא ןביוהעגנָא שיטקַאפ ,סע טסייה ,ךיז טָאה עיצַאדיװקיל יד

 -עשרָאפ-ךעלטפַאשנסיװ רעד ןרָאװעג טכַאמעגוצ זיא סע ןעוו ,1926 טניז סרעדנוזאב

 ןרָאװעג טריטסערַא ןענַײז סע ןוא וועִיֹק ןיא רוטלוק רעשידַיי רַאפ טוטיטסניא רעשיר

 ןיא .ַא"א ווָאכָארָאג .ג ,ןַאטיװעל לכימ ,קירע סקַאמ יװ ,ןרָאסעּפָארּפ ןוא רעריפ ענַײז

 טקינַײּפרַאפ ,טקישרַאפ ,טריטסערַא ןעמ טָאה המחלימ רעד זיב ןרָאי עקידרעטַײװ יד

 ,וועיל דניקסיז ,ךַארּפש :פ ,ווָאקַאװטיל השמ ,ץעינוד .ח ,קירַאכ יזיא ןסָאשרעד רעדָא

 -ָארּפ ,דָארלעסקַא קילעז ,קַאבלוק השמ ,גרעבניצ .י ר"ד ,ןייטשנָארב עשאי רָאסעפָארּפ

 ךישזערעמ ,ןיוועל לקנַאי ,ןַאמרעבוה ךורב ,לעטָאק ,ןיקווַאכ ,גרעברעביל .י רָאסעפ

 -רששט ,ןעזייר ןמלז ,דנַאלדירפ יבצ ,ןײטשנַײװ לאימחר ,ןיקמורפ רתסא ,ןײטשטנַאמיד

 ,ערעדנַא רעטרעדנוה ןוא (ילאינד) ווָאכינ

 -עגפיוא טָאה ,עדַאנַאק ןופ רעריפ רעשיטסינומָאק רעד ,גרעבצלַאז .ב .י ךיוא

 ןגרָאמ, י"נ ןוא *טַאלבנכָאװ; רעדַאנַאק) 1956 ןיא .ןעלקיטרַא עירעס ןַײז ןיא טקעד

 -ָאס יד ןקריװַאב טוװרּפעג עװקסָאמ ןיא רע טָאה 1928 רָאי ןיא ךָאנ זַא ,(?טַײהַײרּכ

 -גַא:רוטלוק ןוא ןלוש עשידַיי יד ןופ עיצַאדיװקיל יד ןלעטשוצּפָא רעריפ עשיטעוו

 ,ןטלַאטש

 סָאװ ,ןדַיי ןגעוו ןעגנוגָאזסױרַא סווָאשטשורכ ןבעגעגרעביא בגא טָאה גרעבצלַאז

 ןופ גנוגנערבמוא רעד ןיא טנַאה ַא טַאהעג טָאה ווָאשטשורכ זַא ,טקיטעטשַאב ןבָאה

 .(1956 ,12 ,צעד ,*טַײהַײײרפ ,) 1948 טניז רעבַײרש עשידִיי יד ןוא רוטלוק רעשידִיי רעד

 עקידנגלָאפ יד ןָא ןסױטשעגנָא ךיוא בגא ךיז טָאה תורוש יד ןופ רעבַײרש רעד
 טָאה רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ עיצַאדיװקיל יד זַא ,ןזַײװַאב עטנַאקַאבמוא טציא זיב
 :סיצַאנ יד טימ המחלימ רעד רַאפ ךָאנ ןבױהעגנָא ךיז
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 תו כל מי גו ר ה ָצש י ט 9 װַא ס 'ד

 זיא ,שידִיי ףיוא ןַאגרָא רעלַארטנעצ רעד ,"סעמע; גנוטַײצ רעווקסָאמ יד .1

 -יטסינומָאק רעד ןופ ןוא גנוריגער רעד ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא ןַא ןעוועג ןרָאי עלַא

 1927 ףוס ווָאקַאװטיל השמ רָאטקַאדער-"סעמע, ןופ טסערַא ןכָאנ רעבָא :ײטרַאּפ רעש

 טימ ןדנוברַאפ טשינ טקעריד ןענַײז סָאװ ,רעבעגסױרַא ערעדנַא גנוטַײצ יד טגירק

 טנכייצרַאפ ןיוש רימ ןעניפעג 1928 ינוי ןיא ןוא .ײטרַאּפ רעד טימ ןוא גנוריגער רעד

 רעבעגסױרַא ןופ ןעמָאנ םעד -- טקרעמַאב טשינ סָאד ןעמ טָאה טַײצ רענעי ןיא ---

 ןריטרָאּפסקע ןטימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא יד ,"ַאגינק ַאיַאנדָארַאנודשזעמ;

 ןיוש זיא "סעמע, רעד ,טסייה סָאד .דנַאלסיױא ןייק ןעגנוטַײצ ןוא רעכיב עשיטעווָאס

 "רעניא ןרַאפ טשינ ,דנַאלסיױא ןייק טרָאּפסקע ןשיטעווָאס ןרַאפ קיטכיװ ןעוועג זיולב

 ,ךיורבעג ןכעל

 -םיוא ןַא 1940 זיב טַאהעג טָאה דנַאלסורסַײװ ןופ םעלבמע-הכולמ רעד תעשב 2

 ןעמַאזוצ) "!ךיז טקינייארַאפ ,רעדנעל עלַא ןופ רעירַאטעלָארּפ, שידִיי ףיוא טפירש

 םעד רעטעּפש ןעמ טָאה ,(שיליוּפ ןוא שיסור ,שיסורסַײװ ףיוא גנוזָאל ןבלעז ןטימ

 טַאטלוזער ַא ןעוועג ךיוא ןיוש ךעלנַײשרַאװ זיא סָאד .טקיטַײזַאב טפירשפיוא ןשידיי

 ,טקַאּפ רעלטיה-ןילַאטס םענופ

 ,ןײטשפָאה דוד ,רתסנ רעד ,ןַאטלעגרעב דוד ,יקסוװַאנַאגַאק םירפא



 ץנַארעמָאּפ רעדנַאסקעלַא

 ?השוריירוטַארעטיל עשידויישיטעװָאפ יד זיא םיורג יו

 ףעד ןגעוו (1954 ,6 רַאורבעפ ,"גָאט,) לקיטרַא ןַא ןיא טָאה ,ה"ע ,רעגינ .ש

 סָאד ןבירשעג ,(ָאוְיי) טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידִיי ןופ גנונעפע רעכעלרעַיֿפ

 :עקידנגלָאפ

 ערעדנַא טימ ךיוא ןעמירַאנסױא טנעקעג ךיז טלָאװ 1952 רַאפ טכירַאב רעד;

 עיפַארגָאילביב עלופ טעמכ יד קורד םוצ ןכַאט קיטראפ סָאד ,רעגייטש ַא ,ןעגנואוטפיוא

 סָאװ ,טעברַא ןַא ,(1948--1918) דנַאלסוריטעװָאס ןיא דוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ

 ןופ ןרָאװעג טיירגעגוצ עיגעלָאק רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןופ החגשה רעד רעטנוא זיא

 לכה-ךס ַא ןכַאמ וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעג זדנוא טעװ יז ,ץנַארעמָאּפ .א ןוא רעסקאלפ .מ

 רעד ןיא ןרָאװעג ןָאטעגפיוא רָאי גנילדנעצ ַײרד יד ןופ ךשמ ןיא זיא סָאװ ,םעד ןופ

 -לוק עלַא ףיױא סרעשרָאפ ןוא סרעבַײרש עשידִיי:שיטעוװָאס ןופ ךַארּפש רעשידַיי

 טרעטשעצ לַאטורב ױזַא ןוא קיניזמוא ױזַא טרָאד זיא סָאװ םעד ןופ ַײס ,ןטיבעג-רוט

 ."ןרָאװעג

 -ָאירעּפ ןוא רעכיב ןופ ןסנייא טנזיוט ןביז ךרע ןַא ןופ טײטשַאב עיפַארגָאילביכ יד

 12 ןיא טריציפיסַאלק זיא ןוא רעבַײרש עשידִיי 800 םורַא ןופ סעבַאגסיוא עשיד

 :עקידנגלָאפ יד ןענַײז ןלײטּפָא יד .לטשצ-דךוז ַא טימ ןלײטּפָא-בוס 100 ןוא ןליײטּפָא

 -ירק ,רָאלקלָאפ ,רוטַארעטיל-טנגוי-רעדניק ,רוטַארעטיל עשירעלטסניק ,עיגָאלָאילביב

 ןדִיי ,עשיטילָאּפ לַאיצָאס ,עכעלטּפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ ,קיגָאגַאדעּפ ,עיגָאלָאליפ ,קיט

 ,זיא עיפַארגָאילביב יד טָא *.סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ ,עטכישעג ,דנַאלסור-טעװָאס ןיא

 -קורד רעשידַיי-שיטעװָאס רעלופ רעד ןופ טנעצָארּפ 70 יו רעמ ,גנוצַאשּפָא ןַײמ טיול

 10.000 ךרע ןַא ןסָאלשעגנַײא טלָאװ עיפַארגָאילביב עלופ ַא ,טסייה סָאד .עיצקודָארּכ

 -עג טציא זיב זיא סָאװ ,ץלַא ןופ טנעצָארּפ 20 יװ רעמ ךעלגעמ זיא סָאד ,סעיציזַאפ

 ךָאד טייג לַאפ םעד ןיא ןילַא תומכ יד .רוטַארעטיל עלַאסָאלָאק ַא .שידִיי ףיוא טקורד

 .ןענעכערּפָארַא טשינ ןופרעד ןלָאז רימ לַאירעטַאמ ןזָאלטרעװ לפיוו ,תוכיא ןיא רעבירַא

 עזָארּפ ,רוטַארעטיל רענייש ןופ טײטשַאב עיפַארגָאילביבָאװַיי רעד ןופ טפלעה ַא

 -ַאגסױא עשידָאירעּפ ערעדנַא ןוא ןעגנוטַײצ ןופ סעיציזַאּפ 1,500 םורַא ,עיזעָאּפ . ןוא

 "יז סע ,ןטפַאשנסיװ ןוא ןטיבעג-רוטלוק עלַא ןופ רעכיב 2,000 ערעסָאװ ַא ןוא ,סעב

 -יל רענייש רעד ץוחמ רעבַײרש עשידִיי רעטרעדנוה דנַאלסור-טעװָאס ןיא ןעוועג ןענ

 -לָאפ ,רעקירָאטסיה ,רעקיטירק ,ןטסיווגניל ,רעצעזרעביא ,ןטסילַאנרושז --- רוטַארעט

 רעביא רעכיב-טסקעט ןופ רעבַײרש ךיוא יוװ ,ןגָאלָאיצַאס ,ןטסימָאנָאקע ,ןטסירָאלק

 ,ןטפַאשנסיװ עלַא

 ןדִיי יד ןופ ןבעל סָאד לכ-םדוק ּפָא-טלגיּפש רוטַארעטיל עשידִיי-שיטעוװָאס יד

 .ו"יזַאא ,רעכיב עשיטסינויצ יטנַא .סעבַאגסיױא עזעיגילערײטנַא ,לשמל ,יװ ,ןלײטּפָא-בוס ןַארַאפ *
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 תוכ לט -יגור ה 9 שיט עװָא ס יד

 ,לגיּפש רעלופ ןייק טשינ ןעוועג לָאמ טּפָא זיא סָאד ןליפַא ביוא ,דנַאלסור-טעװָאס ןיא

 יד טלגיּפשעגּפָא טָאה רוטַארעטיל עשידִייישיטעווָאס יד .לגיּפש רעמורק ַא רעדָא

 -ינָאלַאק יד ,"ּפענ; ןופ טַײצ יד ,ןרָאי-גירק רעגריב ןוא "עיצולָאװער יד ,ןעמָארגָאּפ

 ,סיצַאנ יד טימ המחלימ רעד ןופ ןרָאי יד ,עיצַאזילַאירטסודניא ,ןַאשזדיב-ָאריב ,שיצַאז

 ,ו"זַאא ,המחלימ רעד ךָאנ גנוכַאװפיוא עלַאנָאיצַאנ יד ,ןברוח םעד

 רַאפ רעכיב-טסקעט ןעװעג .ןשזַאריט עסיורג ןיא ןענישרעד ןענַײז רעכיב יד

 ףוס .רעמ ןוא ןױַאלּפמעזקע 50.000 ןיא ןעגישרעד ןענַײז סָאװ ,ןלוש-רעדניק עשידִיי

 (1941 י"נ ,"םוטנדִיי עשיטעווָאס סָאד ,) יקסנישטשעל בקעי טיול ןעוועג ךָאנ זיא 0

 *טכיררעטנוא רעשידִיי טימ ןלוש ןיא רעדניק עשידִיי 90,000 דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא

 .ךַארּפש

 רעשידנַאברַאפלַא רעד ןופ תועידי יד טיול, :טרּפ רעטנַאסערעטניא רעדנַא ןַא

 -רַאפ-ןטעװָאס ןיא 1928 רעבמעצעד ןטשרע ןזיב 1917 רָאי ןופ זיא עטַאלַאּפ-רעכיב

 םולש ןופ ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 450 טימ ןָאילימ 2 רעכעה ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא דנַאב

 326 טימ ןָאילימ ןייא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא שיסור ןיא זיא ןופרעד ,קרעוו סמכילע

 .?ןרַאלּפמעזקע טנזיוט

 -עגרַאפ ךיז טימ טָאה סע סָאװ ,רעיונעג ןבַײרש רימ ןלעװ טַײײהנגעלעג ַא ַײב

 ןבַײרש ןוא .אפוג קרעוו יד ןריזילַאנַא ,רוטַארעטיל עשידִיי-שיטעווָאס יד טלעטש

 -עטיל רעשידִיי-שיטעווָאס רעד וצ גנַאגוצ רעד ןַײז ףרַאד סע סָאװ ,םעד ןגעוו ךיוא

 .רעיוב ןוא רעפעש עריא ןוא רוטַאר

 עידעגַארט יד

 ,רעבַײרש עשידַיי-שיטעװָאס ןופ קרעװ ןענישרעד ןענַײז ףוס עמַאס ןרַאפ ךָאנ
 טנכיײצַאב טָאה ינודקומ .א ר"ד עכלעוו ,"המחלימ; רעדנעב ייווצ סעשיקרַאמ ץרּפ יו
 -ַאטס רַאפ ביול תורוש יד ףיוא טקוקעג טשינ ,עמעָאּפ רעשידִיי רעטסערג רעד רַאפ
 ר"ד סָאװ ,"רעבשַאמ החּפשימ, סרתסנ םעד ;ןזניצ עשיטילָאּפ ענעגנוװצעג יד ,ןעניל

 -עטיל רענייש רעד ןיא קרעו עטסעב יד ןופ סנייא יו טנכײצַאב טָאה בישילא לאומש

 ,(ד"ישת ,ביבא-לת ,"השדחה תיטייבוסה תורפסה;) םזידיסח ןגעוו רוטָאר

 -ַאב זיא דנַאברַאפטעװַאס ןיא רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ םזיגַארט רעד
 ןכעלרעניא ריא בילוצ טשינ ןכַאז ןָאט טזומעג טפָא טָאה יז סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטש
 טשינ ןוא ,גנַאג ןוא סקוװ ןכעלריטַאנ םענעגייא ריא בילוצ טשינ ,גנולקיװטנַא ןוא ךרד
 -גער ןוא טרילוגער זיא יז ,ןשינעלגנַאר ןוא ןסעצָארּפ עשינַאגרָא ןופ טַאטלוזער ַא יו
 ןופ ןזירּפַאק ןוא תוריזג יד ןפרָאװרעטנוא ןעוועג ןוא ;ןסיורד ןופ ןרָאװעג טריטנעמַאל
 יד וצ ,רוטקנוינָאק רעשיטילָאּפ רעד וצ ןסַאּפוצ טזומעג ךיז ,םישזער-רוטַאטקיד ַא
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 ץ גָאר עמָאּפ ר עדגַא סקעלַא

 -ומָאק רעד ןופ עיצולָאזער רעטסַײנ רעד ןוא גנוריגער-טעווָאס רעד ןופ סעבַאגפיוא
 .ײטרַאּפ רעשיטסינ

 רעד ןיא יװ ,גנופַאש-רוטַארעטיל ןוא קיטירק רעשידִיי-שיטעווָאס רעד ןיא
 -טרָאװ עסיורג טרעקַאלפעג טפָא ןבָאה ,רוטַארעטיל רעשידיי-שיטעווָאס רעצנַאג
 -עג טשינ ןענַײז יז רעבָא .תומחלימ עשיגָאלָאעדיא ןוא סעיסוקסיד עקיציה ,ןטכַאלש
 ןענַײז ייז .עשיטעװָאס-ןײמעגלַא ןַא רָאנ ,גנונַײשרעד עשידייי-שיפיצעּפס ןייק ןעוו
 ןופ רעקלעפ ענעדיישרַאפ יד ןופ ןרוטַארעטיל ערעדנַא עלַא ןיא ךיוא ןעמוקעגרָאפ
 ןעװעג זיא סָאד טָא .טכיל עשידִיי ענעגייא סָאד טלעפעג טָאה'ס .דנַאלסור-טעװָאס
 ,רוטַארעטיל רעשידַיי-שיטעװַאס רעד ןופ לרוג רעשיגַארט רעד

 ןוא רעגינ .ש ןופ ןעגנוניימ יד טריטיצ ךיא בָאה טַײהנגעלעג רעדנַא ןַא ַײב

 -טווָאס-שידִיי רעד וצ גנולעטש רעזדנוא ןַײז ףרַאד סע סָאװ ,םעד ןגעוו יקצַאש .י ר"ד

 יד ןבעגוצ רָאנ ליוו ךיא .ןרזחרעביא טשינ ָאד ייז ליוו ךיא ןוא .רוטַארעטיל רעשיט

 רעמַאה ןשיווצ ,) יקסניגרעשטַאק .ש םענעמוקעגמוא-שיגַארט םעד ןופ גנורעלקרעד

 -עפנָאק רעװקסָאמ רעד ףיוא זַא ,טלייצרעד טָאה רע .(66 יז ,1949 זירַאּפ ,"ּפרעס ןוא

 -עסוק השמ ןזח רעד טָאה ,1945 ןיא דנַאלסור-טעװָאס ןיא ןדִיי עשילױוּפ יד ןופ ץנער

 -עה; ..ןוא ןדִיי ןענָאילימ ענעטינשרַאפ יד ךָאנ ?םימחר אלמ לא; ןַא טכַאמעג יקציוו
 -רַאפנטַאר ןופ רעבַײרש עשידִיי ןופ רעמָאיעג רעד ןגָארטעג ךיז טָאה עלַא ןופ רעב

 ?סע ךיא לייצרעד סָאװ ןגעקטנַא .רעקידנרעטישרעד ַא ןעוועג זיא קורדנַײא רעד .דנַאב
 -גַײרַא רעירפ קידנוװורּפ טשינ ,ןשטנעמ ןטַײװ ןופ ןטּפשימ טשינ לָאז ןעמ ,םעד ןגעק
 -רטביא ךיז ןעמוקעגסיוא ןַאד רימ זיא'ס .ייז וצ ןשינעפיט עטספיט יד ןיא ןעגנירד
 ,לטרעוו עטנַאקַאב סָאד טסַאּפעגוצ ױזַא ןעוועג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ זיא'ס זַא ,ןגַײצ
 -נַאק רעד ףיוא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןַאד יו ,'ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןידת לא;
 טנעקַאב רעטנעענ ךיז בָאה ךיא ןעוו רעדָא ,עװקסָאמ ןיא ןדִיי עשילױוּפ יד ןופ ץנערעפ
 עשידִיי יד טימ תוכייש ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,םיטרּפ ערעדנַא ןוא ןפַאש ,ןבעל ןטימ
 | .?דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא רעבַײרש

 ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא יקסניּפ דוד ןופ תורוש עקידנגלָאפ יד ןבעגוצ לעװ ךיא

 ;(1954 ,9 רעבָאטקָא "גָאט ,,) *ןָאקיסקעל;

 ןטײקטַײװ יד ןיא ןדנווושרַאפ זָאלרוּפש ןענַײז סָאװ ,יד ךיוא ךעלריטַאנ ןוא

 .ןרעוו ןבעגעגסיורַא ןָאקיסקעל רעד ףרַאד ןיײלַא ןגעווטרעייז ןופ .דנַאל-ןטעוװָאס םעניפ

 ןעידִיי םעד רעטנוא ןופ ןרעוו ןָאטעגּפָא טשינ ןלעוװ קרעוו ערעייז ןוא ןעמענ ערעײז
 ?."למיה

 יכ תומָא אל, ץיגָאלָאטנַא עשיערבעה עטסנרע עטשרע יד ןענישרעד בגא זיא רָאי סקיטנַײה *
 :טעװַאס ןיא רעבַײרש עשידִיי יד ןופ ןעגנולייצרעד 24 טימ (זישת ,היבחרמ ,םילעוּפ תירפס) ייהיחא
 יד ןעמוקַאב ןָא טבייה ןפוא ַאזַא ףיוא .עיזעָאּפ דנַאב ַא ךיוא ןיוש טקורד גַאלרַאפ רעד .דנַאלסור
 ,לארשי ןופ למיה ןשידִיי םעד רעטנוא ךיוא ןוקית א רוטַארעטיל טשידיי-שיטעװָאס
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 תוכ למ-יגור ה 9 שיט ע װָא ס יד

 -ָאנגיא רעדָא ןריזימינימ ,ןכַאמ לטבמ טשינ ןרָאט רימ זַא ,רעבירעד ביולג ךיא

 -ּפירקרַאפ יד ףיוא טקוקעג טשינ .רוטלוק ןוא רוטַארעטיל עשידִיי-שיטעוװָאס יד ןריר

 -ַאב ַא זַא ,טשינ קפס ןייק זיא רימ יײב .ןענעשרי וצ ךס ַא ןַארַאפ טרָאד זיא ןעגנול

 רצוא םעד ןיא ןבַײלברַאפ טעװ ןפַאש ןשידִיי:שיטעװָאס םעד ןופ לייט רעקידנטַײד

 ,בַײלקּפָא ןשיטירק ןקירעהעג ַא ךָאנ רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ

,7 

 .רעועקצוס םהרבא ,שיקרַאמ ץרּפ ,עדַארג םייח
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 לטערק ןופ טנַאה עקיטולב יד

 -יטציא רעד יו רערעדנַא ןייק טשינ טָאה ױזַא ,למערק ןופ טנַאה עקיטולב יד

 ךָאנ גנוריגער-טעווָאס יד טלּפמעטשעג ?טַײהַײרפ ןגרָאמ; רעד ןופ רָאטקַאדער רעק

 ענעטלעז יד ןופ סנייא זיא סָאד .יקסנישזרעשזד ןוא ןינעל ןופ טפַאשרעה רעד תעשב

 .ןריפסיוא עתמא יד טכַאמעג ,תמא םעד טגָאזעג טָאה רע ןעוו ,ןבעל ןַײז ןיא ןלַאפ

 "עי ךיוא רָאנ ,ַאירעב ןוא ןילַאטס רָאנ טשינ ןבָאה טולב קידלושמוא ןסָאגרַאפ

 ןוא וועשטשורכ ,ווָאקנעלַאמ ,יקסנישיוו ,יקסנישזרעשזד ,יקסנישזנעמ ,ַאדָאגַאי ,ווָאש

 ,למערק רעצנַאג רעד טָאה טולב קידלושמוא ןסָאגרַאפ .ןטסינילַאטס ערעדנַא ליפ ,ליפ

 .רוטַאטקיד עשיטסינומָאק עקיטולב יד ,םעטסיס עשיטעווָאס עקיטולב עצנַאג יד

 -ידיי רעד ףיוא רזג-תרכ םעד ןבעגעגסױרַא טָאה למערק ןופ טנַאה עקיטולב יד

 סָאװ) טעמכ ןלַאטורב ַא ןעגנַאגַאב זיא ןעמ , .רעבַײרש עשידִיי יד ןוא רוטלוק רעש

 םענעטילעג:ליפ ךיוא ױזַא םעד ןגעק ..ןכערברַאפ ןכעלביולגמוא (?טעמכ :טסייה

 -טעװָאס יד ,לקיטרַא ןַא םענַײז ןיא ץכ השמ שיטירקָאּפיה טעצכערק -- "קלָאפ ןשידִיי

 טימ ךָאנ ןכערברַאפ ןכעלביילגמוא םעד טָאה ,עסערּפ עשיטעווָאס יד יװ ,גנוריגער

 ..וצ רע טיג ,טנָאמרעד טשינ וליּפַא טרָאװ ןייא ןייק

 "עק ןוא ןטסימיסעּפ עטסערג יד סָאװ ,םעד ןופ רעסערג וליפַא זיא ךָארב רעד ,ָאי

 זיא רוטלוק עשידִיי יד .טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה ןטַאטליױרג עשיטעווָאס יד ןופ רענ

 -ַאט יד ,עטסערג יד ,רעבַײרש עשידִיי-שיטעווָאס רעגילדנעצ .ןרָאװעג טעדרַאמרעד

 ,םָארגָאּפ ַא ןיא טשינ וליפַא ןעמוקעגמוא ןענַײז ,"סרעגערטנדרָא; יד ,עטסלופטנָאל

 -גנוה ;טניה ענעגושמ טסישרעד ןעמ יוװ ,ןרָאװעג ןסָאשרעד קיטולבטלַאק ןענַײז רָאנ

 םעד רַאפ סעגרָאטַאק-ַאטוקרָאװ יד ןיא ןרָאװעג טקינַײּפרַאפ ןענַײז ערעדנַא רעטרעד

 ןדַיי ןענַײז ייז סָאװ ,אטח ןקיצנייא

 "טַײהַײרּפ} יד ךיוא ןסָאשעצ

 -קַא רעייז ןעוועג עיצַאדיוװקיל רעד זיב ןענַײז עטקינַײּפרַאפ ןוא ענעסָאשרעד יד

 -עגסיוא גָאט ןדעי ןבָאה ייז ."טַײהַײרפ, רעד ןופ רעטעברַאטימ עוויטקודָארּפ ,עוויט

 :טסייה סָאד ,טנעצָארּפ 90 אמתסמ ,טעטילַאװק רעד טיול ,ןוא ,גנוטַײצ עבלַאה ַא טליפ

 -יא ,"טייהיירפ, רעקרָאי-וינ יד ךיוא שממ ןסָאשעצ טָאה למערק ןופ טנַאה עקיטולב יז

 ,גנוטַײצ רעד ןופ *ןרעטסומ עקידנענַײש, יד ,ץלָאטש ריא ,סרעטעברַאטימ עטסעב ער

 -גיא ,ץכ השמ ןופ םירבח עכעלנעזרעּפ ןרָאי עגנַאל ןעוועג ןענַײז ענעסָאשרעד יד

 ןבָאה ,ןסיוועג רעייז ןעלסיירטפיוא טפרַאדעג סָאד ךָאד טָאה .קיװָאנ .ּפ ןופ דנילרפ עמיט
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 תוכ למ:-יגור ה 9 שיט ע װָאס יד

 עשילַאבינַאק יד ןפוא ןטספרַאש ןפיוא ןעמַאדרַאפ ,ןטלעוװ ןרעק טפרַאדעג ךָאד- יינ

 -לוק רעשידִיי רעד ףיוא םָארגָאּפ ןשיטסילַאדנַאװ ןוא ןשירַאברַאב םעד ,עוװַארּפסַאר

 ,ןעגנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ ,ןטנוװָא-רוכזי עטסערג .יד ןריפכרוד ;רעיױב עריא ןוא .רוט

 בייל ,שיקרַאמ ץרפ ,רעפעפ קיציא ,ןָאסלעגרעב דיוד ןסָאשרעד --- טייקיניילק ַא סעּפע

 ןוא ,קַאוויּפס והילא ר"ד ,ווָאסרעּפ .ש ,ווָאניסונ קחצי .פָארּפ ,ןיקסוז ןימינב ,ָאקטיויק

 !ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ךָאנ

 רע ךיוא .קיטשי דמש עטנַאקַאב יד טצונַאב ץכ .מ .ןָא טשינ ךיז טבייה סע רעבָא

 טשינ ןוא ָאי טָאה ןעמ; זַא ,טהנעט רע ."עקילק-ַאירעב' רעד ףיוא דלוש יד טפרַאוװ

 יד --- "טײקמַאזכַאװא ןוא "קיטירקטסבלעז, רעמ ָאבהל ףיוא טרעדָאפ ןוא ,"טסּווװעג

 | .תואופר-עקסבַאב עשיטסינומָאק עוװָאברַאקס

 ןעמ טעװַארּפ -- ןעגנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ ןוא סעימעדַאקַא-רעיורט טָאטשנא

 ךָאנ ןטנוװָא-קנעדנָא טָאטשנא :טעטש עלַא ןיא ןעייליבוי-?טייהיײרפ, ,ךעלנייוועג יוז

 ןיא ןעייליבוי ןעמ טעװַארּפ -- רעלעטשטפירש עסיורג ענעסָאשרעד-קידלושמוא יד

 "טייהילירפ, יד טציילפרַאפ ןעמ ,ערעדנַא ןוא ןיוועל .ד ,ס ,ןצכ השמ רַאפ טעטש עלַא

 סָאװ ,רוד ַא, ךוב סצכ .מ ןגעוו ןעלקיטרַא-יטיסילבוּפ עקידצירקַאל ,עקידהצילמ טימ

 זַא ןבַײרש וצ טשינ ךיז טמעש "?רָאילָארטסַאג; רעד ןוא ,"ארומ יד ןריולרַאפ טָאה

 ..."רוד ןזָאלארומ םענעי ןופ רעטסומ רעקידנענַײש ַא; זיא ץכ השמ

 ....טנַאה עקיטולב יד ןשוק יז

 -טעווָאס ןיא ןעוועג ןטלָאװ ייז ביוא זַא ,טוג רעייז ןסייוו רעבַײרש-"טייהלנרפ, יד = |

 ערשכ רעמ ןייק .ענעסָאשרעד יד ןשיװצ ןעוועג ךיוא ייז ןטלָאװ ,1952 ןיא דנַאלסור

 ןפרַאד ייז .ןעועג טשינ רעכיז ךָאד ייז ןענַײז ,ענעסָאשרעד יד רעדייא ,ןטסינילַאטס

 "עק יװ ָאט .עקירעמַא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא ךיז ןעניפעג ייז סָאװ ,למוג ןשטנעב

 ןוא ןשוק ייז ןענעק יװ ?למערק ןופ טנַאה רעקיטולב רעד ןעניד רעטַײװ ךָאנ ייז ןענ

 ?ןסָאשרעד טַאהעג ייז ךיוא טלָאװ סָאװ ,םעד ןופ טנַאה עקיטולב יד ןעגניזַאב

 טימ ךָאנ ןסָאשרעד ןעמ טלָאװ םיא .ץכ השמ למוג ןשטנעב ףרַאד סרעדנוזַאב

 ןריולרַאפ טָאה סָאװ ,רוד ַא, ךוב ןַײז .?ענישטשווָאירעב; רעד רַאפ ,1952 רַאפ רָאי 0

 :טסייה סָאד ."ארומ ןָא ןבילברַאפ ןענַײז סָאװ ,רוד ןופ יד .., רע טעמדיוו ?ארומ יד

 יו ענױזַא ןוא -- "רוד .טָאלארומ םענעי ןופ רעטסומ רעקידנענייש , רעד ,ןיילַא רע

 : ...(ווינע רעסיורג ַא זיא רע) רע

 רע .ןײלַא ךיז ןופ עקַאט ןביוהנָא רע .לָאז ."קיטירקטסבלעזא רעמ טרעדָאפ ץכ

 -יבע ענעגנַאגַאב טימ לופ זיא רע .ןתועט ןכַאמ ףיוא ןָאיּפמעשט-"טייהַײרפ; רעד זיא

 "לבעטש' טימ ןרָאד ַא יו ו ,(ךיילגרַאפ רענייש וצ ַא זיא'ס ,ןיינ) םיורגלימ .ַא יו תור

 ...סעק

 ךיז טמיר סָאװ ,1905 ןופ ץכ רעד :ןַײז לחומ "רָאילָארטסַאג, רעד רימ לָאז ןוא
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 ץנגַארעמָאּפ ר עדנאסקעלַא

 זיא ,יײצילָאּפ רעד ןוא ןקַאזָאק יד רַאפ טַאהעג ארומ טשינ טָאה רע זַא ,ךוב ןַײז ןיא

 -ריבניילק ,רערענָאיצולָאװער-רטנַאק, רעשידִיי רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג טלָאמעד

 -סינומֲאק רעד רעבָא ;ײטרַאּפ (רעטקינייארַאפ) .ס .ס *רעשיטסילַאנָאיצַאנ ,רעכעלרעג

 ןביױהעגנָא טָאה ץכ ."ןבָאה ארומ ןופ רעטסומ רעקידנענַײש ַא; ןעוועג זיא ץכ רעשיט

 -צָארט ןופ ןדרָאמ ןוא ןעגנוסישרעד עטשרע יד טניז דנַאלסור-טעווָאס ןיא ןבָאה ארומ

 רידַאנ השמ תודע טגָאז םעד ףיוא ."עקילקדַאירעב, רעד רַאפ ןרָאי עגנַאל ךָאנ ,ןטסיק

 :תורוש עטקורדעג עקידנגלָאפ יד ןיא

 -זױה ַא .ץכ השמ זיא סרעצעה עלַא ןופ רעטסרוכיש-המקנ ,רעטסדליוו רעד;

 ןעמ ןעמעוו ,ןעניקמולב ןטנַאקַאב םעד --- םזיקצָארט ןופ ןברק ןטשרע םעד ןופ דניירפ

 ,?ןשַאוװניײר, ןעמונעג טלָאמעד טניז ץכ ךיז טָאה ,אקנַאיבול רעד ןיא טרידיווקיל טָאה

 .טולב ןיא ןוא עטָאלב ןיא םינפ-ערוילטעּפ עטמעשרַאפמוא'ס קידנשַאוו ךיז

 דנַאל "ןשיטסילַאיצָאס , ןופ ןפָאלטנַא

 טימ דימת טּפָאלש רע לייוו ןוא ..קידנעטש םיא ףיוא טנערב שוילעּפַאק רעד

 -- ?עיניל; רעד רעביא "ןעגנירּפש, ןעמ ףרַאד רעמָאט ,סױרַא טעב ןסיוא סופ ןייא

 יז ןוא ךיז טייב "?עיניל, יד זַא ,ךולס ַא רע טרעהרעד ...לבָארט ןיא קידנעטש רע זיא

 -ירַא ,טױלּפ ןרעביא ךיז טימ ןָאטעג סָאש ַא !םָאילַאװשט זיא -- רעקניל ןפיול טמענ

 ןטימ םיא ןעק'מ זַא ,סקניל טייוו ױזַא ןיוש זיא רע .טשינ ןיוש םיא טעז'מ ןוא -- רעב

 זיא ,סטכער ףיוא טנייה זיא "עיניל , יד זַא ,רעדיו רע טקעמשרעד ,ןּפַאכ טשינ גיוא

 ןרעטניה -- טעה:טעה ןיוש רע זיא ,ףַײפ ַא יו רעלענש ,זָאה ַא יו רעקנילפ !קַאנק

 -גיזעג רעדיוו רע טָאה, :ןטרָאד ליּפש-ןטענַאירַאמ ןיא יו ,רדסכ ױזַא ןוא .טנָאזירָאה

 ..?טפָארטשעג רעדיוו םיא ןעמ טָאה ,טקיד

 ןיא זעמוקעגנָא ןיב'כ ןעוו ,1932 ןיא ,ךיילג טשינ זיא לבָארט וצ לבָארט רעבָא

 עכלעוו ןופ ,םיאטח עטסנרע רַאפ *לבָארט/, ךס ַא רָאג טַאהעג ץכ ןיוש טָאה ,עװקסָאמ

 -לוס .י ןופ ףליה רעד טימ .ערעדנַא ןוא ווָאקַאװטיל .מ ,יקסרוגָא .ש טסוװעג ןבָאה סע

 -טסַאק .י .ה ןוא ,קרָאי-וינ ןיא ָארויב-ײטרַאּפ רעשידִיי רעד ןופ רַאטערקעס םעד ,ןַאט

 -ָאס ןיא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,רעבַײרש ןוא רעוט רעשיטסינומָאק ַא ,לעד

 ןזָאל לָאז ןעמ ,טלעוּפעג תורצ טימ םיוק ןעמ טָאה ,ערעדנַא ךָאנ ןוא ,דנַאלסור-טעוו

 .עקירעמַא ןייק ןרָאפ ןצכ

 -טיל השמ ןוא .דנַאל ?ןשיטסילַאיצָאס, ןופ ןפָאלטנַא ארומ בילוצ זיא ץכ :ץרוק

 -עמַא ןייק ןרָאפקירוצ רעזדנוא רַאפ ,1925 ןיא טָאה ,"סעמע; ןופ רָאטקַאדער ,ווָאקַאז

 רע -- טַײצ ןיא טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה (ץכ) השמ/ :יורפ ןיימ ןוא רימ טגָאזעג ,עקיר

 ןפרַאד "טייהײרפ, רעד ןופ רענעייל יד ."רעצריק ּפָאק ַא טימ ןעוועג ָאד ןיוש טלָאװ

 .ךעלריפסיוא םעד ןגעוו ןלייצרעד לָאז רע ,ןרעדַאפ

 -ידנענַײש ַא; ?ןופרעד ןסיוורעד ךיז לָאז'מ טַאהעג ארומ ױזַא רע טָאה סָאװרַאפ
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 תוכ למ-יגור ה 9 שיט 9 װָא ס יד

 ,ןלייצרעד וצ טציא שטָאכ ןבָאה ארומ טשינ ףרַאד "רוד ןזָאלארומ ַא ןופ רעטסומ רעק
 ױזַא טָאה רע תעב ,ןטסינומָאק עשיטעווָאס יד רַאפ טַאהעג ארומ ָאי טָאה רע סָאװרַאפ
 יד רַאפ טַאהעג ארומ טשינ ןוא (?טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז;) טפמעקעג שידלעה
 ?ײצילָאּפ רעשירַאצ רעד ןוא ןקַאזָאק עשירַאצ

 ?סָאװרַאפ

 ,דנַאלסור-טעוװָאס ץוח ַא ,רעדנעל ךס ַא טכוזַאב רָאי 22 עטצעל יד ןיא טָאה ץכ

 גרעבדלָאג .צ .ב ךיוא ןעוועג ,1946 ןיא ךָאנ ךוזַאב ַא ףיוא ןעוועג ןטרָאד זיא קיווָאנ

 ?סע טמוק יװ .ץכ טשינ רעבָא .ערעדנַא ךָאנ ןוא

 קירוצ ןרָאי טימ טָאה ארומ ןָא שטנעמ ַא ןופ "רעטסומ רעקידנענַײש; רעד

 העידי יד ,.טיוט סווָארינשוק ןרחַא ןגעוװו העידי רעד טימ טװקסָאמ ןופ ווירב ַא ןעמוקַאב

 ?טַאהעג ארומ ױזַא ןעמ טָאה סָאװרַאפ .ךַארּפש רעשיּפָאזע ןַא ןיא ןעמוקעגנָא זיא

 -עטשטפירש ןשידִיי ןטמירַאב ַאזַא ןופ טיוט םעד ןגעוו ןגָאזנָא טשינ ןעמ רָאט סָאװרַאפ

 טכַאמ-ןטעװָאס רעד ןופ ןטנױלַאב ַא ,סיצַאנ יד טימ המחלימ רעד ןופ דלעה ַא ,רעל

 רעד ןיא ןקורד טזָאלעג טשינ העידי יד ןעמ טָאה סָאװרַאפ ?ןלַאדעמ ןוא סנדרָא טימ

 עשידִיי-שיטעווָאס יד ןגעוו טסּוװעג טלָאמעד ןיוש קיוװָאנ טָאה סָאװ ??טייהַיײרפ,

 ןענָאמרעד וצ טשינ עיצקורטסניא יד ןבעגעג ?טַײהַיײרפ,; רעד טָאה רעוו ?סרעבַײרש

 סעכ ןיא ןעוועג ןעמ זיא סָאװרַאפ ?סרעבַײרש עשיטעווָאס יד ןופ ןעמענ יד וליפַא

 -לוק עשידַיי, ןיא העידי-ווָארינשוק יד ןבעגעגרעביא טָאה סָאװ ,ליזיימ ןמחנ ףיוא

 ?ןעמוקעגנָא זיא סַײנ יד ױזַא יװ ןבַײרש וצ טַאהעג ארומ ליזיימ טָאה סָאװרַאפ ?"רוט

 ןגעוו טלייצרעד טשינ םיא סגעוונייארַאפ ןצכ וצ רעבַײרש-װירב רעד טָאה סָאװרַאפ

 טָאה ןצכ השמ ביוא ןוא ?טַאהעג ארומ ױזַא ןעמ טָאה סָאװרַאפ ?רעבַײרש ערעדנַא ךָאנ

 יד ןטלַאהַאבסיוא ןעמ טָאה סָאװרַאפ ָאט -- סרעבַײרש ערעדנַא ןגעוו ןבירשעג ָאי ןעמ

 ?ארומ עקידהמיא ַאזַא סָאװרַאפ ?רענעייל-"טייהַײרפ , יד ןופ סַײג

 -ָארּפ וצ טַאהעג ארומ טָאה "רוד ןזָאלארומ ַא ןופ רעטסומ רעקידנענַײש, רעד

 ,גנורעלקרעד-יודיוו ַא טקורדענּפָא טָאה ?טיײהַײרפ, יד ןעוו ,טלָאמעד וליפַא ןריטסעט

 ..ןַאמלעטיב רעדנַאסקעלַא רָאג יז טָאה ןבירשעג םגה ,ץכ השמ ןבירשעגרעטנוא

 סגרובנערע ןגעק ןעוועג "טַײהַײרפ, רעד ןופ רעבַײרש עלַא ןענַײז בייהנָא ןופ

 לקיטרַא ןַא ןבַײרשוצנָא ?טגָאװעג, רעבירעד טָאה ץכ .מ .עגַארפ-ןדִיי רעד ןגעוו "ווירב;,

 -ָאפעג ײטרַאּפ יד טָאה םעד ךָאנ ץרוק רעבָא .ןגרובנערע ןגעק "רוטלוק עשידִיי, ןיא

 טכערעג לַײװ ,לקיטרַא םעד ןופ ּפָא ךיז טגָאז רע זַא ,גנורעלקרעד ַא ןצכ ןופ טרעד

 ,גרובנערע זיא

 ..קרָאײװינ ןיא םסיודיוו ענעגנוווצעג

 .ןעגנורעלקרעד ייווצ טלעטשעגוצ ץכ טָאה הבושת ַא ןופ גנורעדָאפ רעד ףיוא

 ןיא ןָאט-הבושת ןזָאל םיא לָאז'מ ןטעבעג טָאה ץכ .טריקַארברַאפ ןרָאװעג ןענַײז עדייב
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 ץנ אר עטָאּפ ר 9דנ א סקעל א

 רעצרוק ַא ןיא ןָאט וצ סָאד רעווש זיא םיא זַא ,טהנעטעג טָאה רע .לקיטרַא ןטייווצ ַא

 -עגרעטנוא ןוא גנורעלקרעד יד ןבירשעגנָא ןַאמלעטיב .ַא טָאה טלָאמעד ,גנורעלקרעד

 -ומ רָאנ טשינ טָאה ץכ -- גונעג ןעוועג טשינ ךיוא ךָאנ זיא סָאד ןוא .ץכ השמ ןבירש

 ןטרָאד ,לקיטרַא-הבושת ןשלַאפ םעד ןבירשעג ךיוא רָאנ ,ןריטסעטָארּפ וצ טַאהעג אר

 -נערע ןיא טביולגעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רע שטָאכ ,ןסימשענּפָא ןיילַא ךיז רע טָאה

 ץכ זיא ,ןסיוועג ןקנַארק ןַײז ןלייה וצ ידכ ,תורצ רַאפ .סעירָאעט-עיצַאלימיסַא סגרוב

 .ַאדירָאלפ ןייק שזַא ןרָאפעגקעװַא טלָאמעד

 --- ןעמָאנ סנטייווצ ַא ןיא גנורעלקרעד ַא ןקורדּפָא סָאד -- סיודיוו ענעגנוווצעג

 -ַאטס רעדָא -- ַאירעב םעניא ןרָאװעג טריציטקַארּפ רָאנ טשינ ,טעז ריא יוװ ,ןענַײז

 ,קרָאי-וינ ןיא (סהירב) סעירעב -- ?טייהילרפ, יד ןופ ךיוא רָאנ ,דנַאלניל

 רעד ןופ עיצַאדיװקיל יד זַא ,טסּוװעג טוג טָאה -רעטסומ רעקידנענַײש, רעד

 ךיז טָאה ןעמ ,תמא .טקַא רעשיטימעסיטנַא רעכעלקערש ַא ןיילַא זיא רוטלוק רעשידִיי

 טָאהמ רעדייא ךָאנ .רעטציא ןסייוו רימ סָאװ ,סָאד טלעטשעגרָאפ טשינ ךָאנ טלָאמעד

 ןיא זַא ,טגָאזעג ןילַא ץכ רימ טָאה ,רעבַײרש עשידִיי יד ןופ ןטסערַא ןופ טסּוװעג

 -עג ןבעגעגסױרַא זיא רזג רעד לַײװ ,םזיטימעסיטנַא טריציטקַארּפ סרעוו דנַאלסור

 טָאה ץכ .קלָאפ רעדנַא םוש ןייק ןגעק טשינ ןוא ןדִיי עשיטעווָאס יד ןגעק רָאנ ןרָאװ

 סָאד ךעלטנפע טַאהעג ארומ רע טָאה רָאנ טשינ רעבָא .ןבעגעגוצ סָאד ןגיוא ריפ ףיוא

 ,סעיצקעל ענַײז ףיוא ןוא גנוטַײצ רעד ןיא ,טַײהנגעלעג רעדעי ַײב רָאנ ,ןרעלקרעד וצ

 -יטנַא ןייק ןייז טשינ ןעק סע זַא ,טריטנעמוגרַא ןוא ,ןייב ןוא ןייטש טנקיילעג רע טָאה

 | ,דנַאלסור-טעוװָאס ןיא םזיטימעס

 דלימ וצ ךיוא זיא ןיק ןעמָאנ רעד ןעוו

 םעד רָאנ טשינ ןזיװַאב טָאה "רוד ןזָאלארומ ַא ןופ רעטסומ רעקידנענַיײש; רעד
 ןַיק ןעמָאנ רעד סָאװרַאפ ןוא ,רעגרע לָאמ טנזיוט זיא סָאװ ,סעּפע רָאנ ,ןופרעד ךוּפיח

 ,דלימ וצ ךיוא זיא

 רעשירעשימטפיג -ךעלרעטלַאלטימ רעד .ןרָאװעג טריקילבוּפ זיא 1952 ןיא

 ןעוועג ןענַײז רעפעפ ןוא סלעָאכימ ןוא םיריױטקָאד עשידִיי עשיטעווָאס יד זַא ,לובליב

 ,םזילַאירעּפמיא רענַאקירעמַא ןרַאפ ןענָאיּפש

 -וקעגסױרַא טלָאמעד זיא ,(דלַאװכוב ןוא קיװָאנ ךיוא סע ןבָאה ןָאטעג) ,ץכ השמ

 ןכלעוו ןיא ,"ןגעוו עקישטילג ףיוא , לקיטרַא ןגנַאל ַא טימ "טייהילרפ,; רעד ןיא ןעמ

 ףרַאד ןעמ זַא ,טריטנעמוגרַא שירָאטַאקָאװָארּפ ןוא שיטירקָאּפיה ,שיטַיוזעי טָאה רע

 .(* לובליב-טולב ןשיטעווָאס םעד ןביולג ַאי

 רע לַײװ ,ייןגעוו עקישטילג ףיוא , טייג } רֶע זַא ,ןגרעבדלָאג .צ .ב טנרַאװעג רע טָאה סָאד *)

 ,לובליב-טולב םעד ןיא ןביילג טלָאװעג טשינ טָאה
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 תהו כ לט - גור ה 4 צ שי ט ע װאס  י {-

 עטסערג ןוא עטסטמירַאב יד ןעוועג ןענַײז םיריױטקָאד יד ןוא רעפעפ ,סלעָאכימ

 דנַײרפ ןוא םירבח עכעלנעזרעּפ ןעוועג ןענַײז רעפעפ ןוא סלעָאכימ .ןדִיי עשיטעווָאס

 רע ;דלושמוא רעייז ןיא טלפייווצעג טשינ עגר ןייא ןייק טָאה ןיילַא רע .ןצכ השמ ןימ

 יו ,םיריױטקָאד יד ןגעק גנוקידלושַאב-שזַאנָאיּפש יד זַא ,טסּוװעג רָאלק רעייז טָאה

 רעדליוו רעמ ַא ,לובליב-טולב רעטפַאהרעטסנַאמ ַא זיא ,ןרעפעפ ןוא ןסלעָאכימ ןגעק

 -"טייהַײרפע ערעדנַא ךָאנ ןוא ןיילַא רע זַא ,טסּוװעג טָאה רע .ןסופיײרד ףיוא רעדייא

 ןגעוו שידִיי ףיוא טבַײרש ןעמ סָאװ ץלַא ןגעוו ןטכירַאב רעלוגער וצ ןלעטש ןשטנעמ

 טוג טָאה רע .רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ןגעוו ןוא דנַאלסור-טעווָאס
 -רַאב יד רַאפ גנוקיטומרעד ַא ןַײז טעװ "טייהַײרפ , רעד ןיא לקיטרַא ַאזַא זַא ,טסּוװעג

 -רַאפ :ךיז טגערפ .ןדרָאמ עשיטימעסיטנַא עקיטולבטלַאק ערעייז טימ ןייגוצנָא ןרַאב

 ?ןָאט טנעקעג סָאד רע טָאה ױזַא יוװ ?ןָאטעג סָאד רע טָאה סָאװ

 )א
 סא 6

55 
 זאק

 ,1943 ןיא קרַאי-ינ ןיא רעפעפ קיציא ןוא סלעָאכימ המלש



 ץנא ר עמָאּפ ר צדנַאסקצלא

 "טַלהײרפ, רעד ןופ רענעייל יד ןענעק ױזַא יו :עגַארפ יד ךיוא ךיז טלעטש סע

 -עד רעשילַארָאמ ןופ ?רעטסומ ןקידנענַײש, ןרַאפ ןטעקנַאב ןכַאמ ןוא ןעייליבוי ןעוװַארּפ

 -עק ױזַא יו ?רעקיניצ-ילעװַאיקַאמ ַאזַא ןופ ךוב סָאד ןענעייל ןוא ןפיוק ;עיצַארענעג

 טשינ רָאג טציא ךיוא ייז ןבָאה ?סעיצקעל ענַײז ןרעה ,ןעלקיטרַא ענַײז ןענעייל ייז ןענ

 ?טנרעלעג

 ,ןייז הדומ ךיז ןזומ רימ,, :?טייהַײרפ, רעד וצ ווירב ןַײז ןיא טבַײרש סעגרַאי .ז

 לפיוו סייוו רעוו ןוא ןגיוושעג טמַאדרַאפ ,ןגיוושעג ךיוח וצ ,ןגיוושעג ןבָאה רימ זַא

 "ףכיוה וצ, סָאד זַא ,קפס רעטסדנימ רעד ָאטשינ זיא'ס ,"ןפלָאהעג טָאה ןגַײװש רעד

 ףשידִיי יד ןוא רעבַײרש עשידִיי רעטרעדנוה יד ןעגנערבמוא ןפלָאהעג טָאה ןגַײװש

 ,רוטליק

 -יירפ, יד ןופ טנעה יד רָאנ ,קיטולב למערק ןופ טנַאה יד רָאנ טשינ זיא רעבירעד

 -ָאס יד ןעװעטַאר וצ ןָאטעג טשינ ראג ןבָאה יז .קיטולב ךיוא ןענַײז רעבַײרש-"טייה

 :רעקיטכיר ,ןגיוושעג טמַאדרַאפ רָאנ ,טריטסעטָארּפ טשינ ןבָאה ייז ,ןדִיי עשיטעוו

 -"טייהיירפ,, יד ןדיירנַײא טווורּפעג ,טמַאדרַאפ ,ןייב ןוא ןייטש טנקיילעג טמַאדרַאפ

 ןענָאיּפש ןעוועג ןענַײז םיריוטקָאד עשידַיי יד ןוא רעפעפ ,סלעָאכימ זַא ,רענעייל

 ןסישעצ ןוא ןעמדעצ ןפלָאהעג םעד ךרוד ןוא -- ?םזילַאירעּפמיא רענַאקירעמַא ןרָאּפ

 .רעיוב עריא ןוא רוטלוק עשידִיי יד

 רעד ףיוא דלוש יד ןפרַאווצפױרַא קיטש-דמש עלַא יד ןפלעה טשינ ןלעוװ סע

 רעד זיא קידלוש .,ןלישטריושט רָאג יצ ,ןַאירעב ,ןענילַאטס ףיוא ,"המחלימ רעטלַאק;

 ןשטנעמ יד טָאה סָאװ ,רוטַאטקיד עשיטצעווָאס טקיטולב עצנַאג יד זיא קידלוש ,למערק

 ןוא םינדחפ ןיא ,םנִיק ןיא טלדנַאװרַאפ "ארומ יד ןריױלרַאפ טָאה סָאװ ,רוד ַא; ןוט

 ןךוא ןרַאנרַאב ,סעקישטשמָארגָאּפ רַאפ רעגניז-תיפי המ ןיא טלדנַאװרַאפ ,ןפַאלקש

 ,ןלַאדנַאוװ

 רעבאטקָא ךָאנ ןענַײז ,1917 ןופ .1905 ןופ ןרענָאיצולָאװער ,קלָאפ ןופ ןדלעה עתמא

 .סנכערברַאפ ענעגנַאגַאב טשינ ןיא ןעוועג הדומ וליפַא ךיז ,ארומ טימ לופ ןרָאװעג

 ןופ ,לובליב-טולב םעד ןיא 'ןעוועג הדומ/, ךָאד ךיז ןבָאה םיריוטקַאד עשידִיי יד ךיוא

 ?ןשַאוװעגנייר, רעטעּפש ייז טָאה'מ ןכלעוו

 למערק ןופ טנַאה עקיטולב יד סָאװ ,עידעגַארט עטסערג יד רשפא זיא סָאד טָא

 !טייהשטנעמ רעד ףיוא ןוא ןשטנעמ םעד ףיוא טכַארבעג טָאה
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 םירבק ףיוא ץנַאט רעד

 ןגַײװש ןופ ןרָאי עגנַאל ךָאנ ,"טַײהַײרפ , יד טָאה 1956 לירּפַא ןטשרע םעד

 -ָאס ןיא רעבַײרש עשידִיי יד; ןגעוו גנורעלקרעד ַא טכַאמעג ךעלדנע ,ןגַײװשרַאפ ןוא

 רענעייל ַא ןופ ווירב ַא; ןופ טערָאפ רעד ןיא ןָאטעג יז טָאה סָאד ;"דנַאברַאפ-ןטעװ

 ."עיצקַאדער ןופ רעפטנע ןַא ןוא

 עטשרע יד ןופ רענייא סלַא; :ווירב ןַײז ןיא טגָאז ,ָאגַאקיש ןופ ,ירושטנעס .ה
 עקינייא ןקירדוצסיוא טכער סָאד ךיז ךיא םענ ?טַײהַײרּפ ןגרָאמ, רעד ןופ רענעייל
 ,רענעייל ערעזדנוא ןופ רעטרעדנוה ךָאנ טכַײליפ ןוא ךימ ןגלָאפרַאפ סָאװ ,ןעקנַאדעג
 זיא סע זַא ,טלַאה ךיא .דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא רעבַײרש עשיטעווָאס ןינע םעד ןגעוו
 גנַאפנָא ןופ לַאפ םעד ןגַײװשרַאפ וצ גנוטַײצ רעזדנוא ןופ תועט רעסיורג ַא ןעוועג
 רָאנ ,ןגַײװשרַאפ טרָאטעג טשינ גנוריסַאּפ עקיזָאד יד; טָאה גנוטַײצ יד זַא ןוא ,"ןָא
 ?ןעמעלַא זדנוא רַאפ ןוא ךיז רַאפ רעפטנע ןַא ןרעדָאפ (טפרַאדעג)

 רעד ןופ דרָאמ םעד ןגיוושרַאפ רָאנ טשינ ?טייהַײרּפ, יד טָאה ןתמא רעד ןיא

 טָאה ?טייהײרפ, יד ,ןטכירַאב יד ןענעקייל טוװּורּפעג לָאמ ךס ַא רָאנ ,רוטלוק רעשידִיי

 ערעד:ַא ןופ ךָאנ טסּוװעג ;טריטסערַא זיא רעפעפ זַא ,טסּוװעג קירוצ ןרָאי טימ ךָאנ

 "קַאדער רעד ןיא רעבָא .ןגיוושרַאפ ייז טָאה ןוא ןדרָאמטסבלעז ןוא ןדרָאמ ,ןטטערַא

 ַא ךיוא יװ ,תורוש יד ןופ רעבַײרש רעד ןבָאה ,ןעגניטימ-ףעטס יד ףיוא ,אפוג עיצ

 זדנוא רַאפ ןוא ךיז רַאפ רעפטנע ןַא; טרעדָאפעג ָאי ,רעטעברַאטימ ערעדנַא לָאצ

 ןָאט גנידצלַא זומ ןוא ןעק "טַײהַײרפ, יד זַא ,טהנעטעג בָאה'כ :רעמ ךָאנ ."ןעמעלַא

 רעריפ-יײיטרַאּפ יד ןופ ןענַײז ןײלַא ןעגנורעדָאפ יד רעבָא ,רעבַײרש יד ןעוװעטַאר וצ

 ַאדיװקיל יד ;'םזילַאנָאיצַאנ ןזַאושזרוב, ןופ קורדסיוא ןַא יו ןרָאװעג טרעלקרעד

 רענייש ַא) ?עיצַארגעטניא; ןרָאװעג ןפורעגנָא ןזיא רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ עיצ

 "ייל טשיטסילַאיצָאס יד, יװ ןרָאװעג טנכיײצַאב זיא יז ןוא (עיצַאלימיסַא רַאפ טרָאװ

 ,טנעמוקָאד-ייטרַאּפ רעלעיצעּפס ַא ןַארַאפ זיא םעד ןגעוו ."עגַארפ-ןדִיי רעד ןופ גנוז

 ,?סריעפַא לעקיטילָאּפ, לַאנרושז-ײטרַאּפ םעד ןיא טקורדעגּפָא וליפַא ןיא סָאװ

 -טסָארּפ טָאה'מ ,טסייה סָאד .סַײװ ףיוא ץרַאװש ןענעייל ןטרָאד סָאד ןעק ירושטנעס .ח

 רעד ןיא ןָאטעגּפָא ךיז טָאה סע סָאװ) .םעד ןגעוו ןדייר וצ ןליפַא ןטָאברַאפ טושמ

 רַאפ לטיּפַאק רעסיורג ַא זיא ,ןעלקיטרַא-גרובנערע יד טניז עיצקַאדער-?טַײהַײרּפ,

 ,ןלייצרעד וצ ךָאנ טייהנגעלעג ַא יב ףָאה ךיא סָאװ ,ךיז

 ,טציא ןוא, :ווירב-?ץרַאה ןופ ןדיײרּפָארַא; ןַײז ןיא רעטַײװ טהנעט ירושטנעס .ה

 גנוטכינרַאפ רעד ןגעוו טייקכעלטנפע רעד ןיא ןעמוקעגסױרַא ץלַא ןיוש זיא סע ןעוו
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 ץנַאר עמָאּפ ר עדנַאסקעלַא

 רעזדנוא ןוא ,םיאנוש ערעזדנוא וצ ץלַא רעדיוו ריא טזָאל ,רודה ילודג ערעזדנוא ןופ
 ,רעבַײרש עשידִיי עַײנ ןגעוו זדנוא ןלייצרעד וצ קיטיינ רַאפ סָאד טניפעג ?טייהַײרּפ,
 :ןעייל) ענעברָאטשרַאפ יד ןופ קרעװ יד ךיוא יו ,רעכיב עשידַיי עַײנ סױרַא ןביג סָאװ

 רימ סָאװ זדנוא ןלייצרעד וצ ןדַײמסיױא סָאװ ךָאנ ,רעבַײרש (.ּפ .ַא --- עטעדרָאמרעד
 ..??סטכעלש רעדָא סטוג ,ןסיוװ ןזומ ןוא ןליוו

 30 ןוא 20 ןשיװצ זַא ,גנוקעדפיוא סלָאטשירק ןָאעל רע טניימ "סטכעלש, ןטימ
 ןט12 םעד ןרָאװעג טעטכירעגניה םייהעג ןיא ןענַײז רעבַײרש עשידִיי עשיטעווָאס

 ,ןלייצרעד וצ קיטיינ רַאפ טניפעג ?טַײהַײרפ, יד סָאװ ,"סטוג; סָאד ןוא ,1952 טסוגיוא
 םעניילק ַא טָאה ,"רעכיב עשידִיי עַײנ סױרַא ןביג סָאװ ,רעבַײרש עשידִיי עַײנ ןגעוו;
 ,תמא טשינ זיא'ס -- ןורסח

 םיצורית עליופ יד

 עטלַאק יד, (1 :רָאטקַאדער רעד ,ה"ד ,"עיצקַאדער, יד טרעפטנע ווירב ןפיוא

 רעד רַאפ ןוא ,ונ) ."ןגירק ןטקַאפ יד לָאז ןעמ טזָאלרעד טשינ רעדַײל טָאה המחלימ

 םוקמוא םעד ןגעװ ןטקַאפ יד ןגָארקעג "?טַײהַײרּפ, יד טָאה ?המחלימ רעטלַאק

 .ןָאטיװעל לכימ ,קירע סקַאמ ,וועיל דניקסיז ,ץעינוד ,וָאקַאװטיל ,קירַאכ יזיא זופ

 השמ ,ןייטשנָארב עשַאי 'פָארּפ ,גרעבניצ .י ר"ד ,קושטבַא ,גרעברעביל רָאסעּפָארּפ

 ידע (2 .?ערעדנַא ךס ַא ןוא ,ןיקמורפ רתסא ,דָארלעסקַא קילעז ,ןעזייר ןמלז ,קַאבלוק

 ןליפַא ביוא ןוא ,ונ) .?רָאלק ןצנַאג ןיא טשינ ךָאנ זיא; עסערּפ רעד ןיא עיצַאמרָאפניא

 טשינ; ַאזַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ןבעגרעביא שטָאכ ךָאד ןעמ ןעק ,"ןצנַאג ןיא טשינ;

 -ַאירעב יד יצ; (3 .(ןגַײװשרַאפ יו רעסעב ץלַא -- עיצַאמרָאפניא ?ערָאלק ןצנַאג ןיא

 רימ ןסייוו ,רעבַײרש םענעי רעדָא םעד ןגלָאפרַאפ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה עדנַאב

 רעד ףיוא טניימ סָאד .ַאירעב טנָאמרעד טשינ ןצנַאג ןיא טָאה ירושטנעס) ."טשינ

 יד רָאנ קידלוש םעד רַאפ ןיא ,רָאלק ָאי זיא'ס ןליפַא ביוא זַא ,ךַארּפש-"טייהַיירּפ,

 --- ןײלַא ?טייהַײרפ, יד ןוא ,ונ .דנַאלסור-טעווָאס רעדָא ןילַאטס טשינ ,עדנַאבדַאירע

 .(?ןרימרַאלַא טשינ ןוא ןגַײװשרַאפ ריא רַאפ דלוש רעד ןופ קלח ןייק טשינ יז טגָארט

 -גטַײצ ענעיג :רעפטנע; ןַײז ןיא רעטַײװ טגָאז רָאטקַאדערדַאירעב רעד ןוא

 -נוא ,רעבַײרש עשידִיי-שיטעווָאס יד רַאפ טשרמולכ ןטלעװ טרעקעג ןבָאה סָאװ ,ןעג

 צטוג ןייק טשינ םינּפה זיא סָאד .ןפַאש ןוא ןבעל סָאװ יד ןגעוו סעַײנ יד ןקירדרעט

 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד טימ תמאב ךיז ןריסערעטניא סָאװ יד רַאפ רעבָא ,סעַײנ

 "סעַײנ עטוג ןוא סעַײנ ָאי סע זיא ,ןטרָאדז

 ךָאנ ןופ "סעַײנ עטוג, טכַארבעג ןיוש ןבָאה ?ענעי/, לַײוו ,עיגָאגַאמעד זיא סָאד

 -בָאד .י רָאסעּפָארּפ ןגעוו ,לשמל ,יװ ,סרעבַײרש עשיטעווָאס ענעבילבעגנבעל ערעדנַא

 יקצערַאז ,ןײטשָאלב ,(ןרעגַאל עשיטצעווָאס ןיא ןטכַאמש עדייב) ןַאמטלַא השמ ,ןישור

 ,טקורדעגרעביא טשינ "סעַײנ עטוג , יד טָאה ןיילַא "טילהילרפ, יד ןוא דנַא"א
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 תו כל מ- יג ור ה .עש יט ע װָא ס יד

 ז ייוו ןוא ןָא -- סעַײנ עטוג יד

 סָאװ ,סעַײנ "עטוג, יד ףיוא רדסכ ךיז ןפוררַאפ רעפטנע רעד ןוא ווירב רעד
 ,ּפָאק םולָאק-ריפ ַא רעטנוא ץרעמ ןט11 ןופ "טייהיײרפ, רעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא

 עַײנ ;טייקיטעט עטיירב ןריפ דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא רעבַײרש עשידִייא :תורוש ייווצ
 זיא סָאד סָאװ ,רָאנ זיא הרצ יד ,לענָאיצַאסנעס טוג סָאד זיא ."ןבעגעגסױרַא רעכיב
 רעדיוו ."עוװקסָאמ ןופ טסָאּפ-טפול ךרוד, :הרוש ַא טייג ּפָאק ןסיורג ןכָאנ .תמא טשינ
 טנעדנַאּפסערָאק ןופ ןעמָאנ רעד טייג ךָאנרעד .עשרַאװ ןופ ןעמוקעג זיא סָאד .ןגיל ַא
 ןבָאה ,קורד םוצ ןעגנַאגעג ןענַײז רימ רעדייא ,ןטכענ, :?עיצקַאדער ןופ, -- ַא ןוא
 רעד ןופ גנוושפיוא םעד ןגעוו ווירב ןרעסערג ַא טסָאּפ-טפול ךרוד ןעמוקַאב רימ
 ןַא זיא ווירב םעד ןופ רעבַײרש רעד .,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא רוטַארעטיל רעשידַיי
 וצ דליוו זיא'ס .בזכו רקש .,"טסילַאנרושז רעשידַיי-שיטטווָאס רעטנַאקַאב טוג ,רעטּפָא

 -גָאזעגוצ רעד וליפַא ןעוו ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ גנווושפיוא ןַא ןגעוו ןדייר
 טשינ ךיוא לַײװרעד ךָאנ זיא ,טגָאזעג סנייטש'מ ,רודיס (רעטריפַארגָאטַאפ) רעט
 תוא קיצנייא ןוא ןייא ןייק טרעוו ,ןַאשזדיבָאריב ןיא לטעלב םעד ץוח ַא ןעוו ;אצמנב

 -לענצַאק .י זַא ,ןגיל זיא'ס ,1948 טניז דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןצנַאג ןיא טקורדעג טשינ
 טשינ זיא רע .טסילַאנרושז רעשידִיי-שיטעווָאס רעטנַאקַאב-טוג רעטלַא ןַא זיא ןָאס

 טבַײרש רע .רעשידַיי-שיטעװָאס ןייק טשינ ןוא רעטנַאקַאב-טוג ןייק טשינ ,רעטלַא ןייק
 -ַאק ַא ,בגא ,ןעוועג) .1946 ןיא טשרע טנעדנָאּפסערָאק ַא יוװ ךיז טזַײװַאב רע .שיסיר

 זיא קירע סקַאמ יוװ םעד ךָאנ ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב וועיק ןיא זיא סָאװ ,ןָאסלענעצ
 ,(טלייצרעד טשינ ךיוא "טייהיײרפ , יד טָאה םעד ןגעוו ...ןלָאװעג טריטסעִרַא

 רעדנַא ןַא רעדָא ,"ירושטנעס,/ ַא זַא ,טּפַאכעג טשינ ךיז טָאה "?טייהַיירפ , יד

 -לירפ , יד סָאװרַאפ ,הישק יד ןלעטש ןוא לווירב םעַײנ ַא ןקישנַײרַא ךָאנ ןעק ,רענעייל

 זַא ,עווקסָאמ ןיא טנעדנָאּפסערָאק ריא וצ ווירב-טסָאּפ-טפול ןייק טשינ טקיש ?טייה

 זַא ןטכירַאב יד ןופ גנונעקיײלּפָא ןַא ןקיש טסָאּפ רעטייוצ רעד טימ דלַאב לָאז רע

 -עגמוא ןענַײז ערעדנַא 20 ןוא ָאקטיווק ,ןיטשפָאה ,ןָאסלעגרעב ,שיקרַאמ ,רעפעפ

 יז זַא ,ךָאד טרעלקרעד "טייהַײרפ, יד .ןפוא ןשירַאברַאב ַא ףיוא ןרָאװעג טכַארב

 רַאפ לָאמ ןייא רע לָאז ָאט -- "ערעסערג; וליפַא ,וירב-טסָאּפ-טפול םיא ןופ טגירק

 ןלייצרעד רע לָאז --- "םיאנוש יד ןופ סעיצַאלוקעּפס, יד וצ ףוס ַא ןכַאמ ,לָאמ עלַא

 טָאה סָאװ ?ןרָאװעג טעדרָאמרעד ץלַא זיא סע ױזַא יו ןוא סָאװרַאפ ,תמא ןתמא םעד

 רעכיב ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,רעבַײרש עשידִיי רעטרעדנוה יד טימ טריסַאּפ עקַאט

 ""טייהַײרפ, רעד טָאה סָאװרַאפ ןוא ?שינַיַארקוא ןוא שיסור ףיוא טשינ ,שידִיי ףיוא

 "ףטוג; יד ןקישוצסױרַא רָאי ןביז יו רעמ טרַאװעג עװװקסָאמ ןיא טנעדנָאּפסערַאק

 סָאװ ןוא !טכַאנ רעביא רָאפ טשינ ךָאד טמוק רוטַארעטיל ַא ןופ גנווושפיוא ןַא ?סעַײג

 ?טּפַאשנסיוװ רעשידִיי רעד טימ ?רעטַאעט ןשידִיי ןטימ ?עסערּפ רעשידִיי רעד טימ זיא
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 ץ אר עמָאּפ ר עד נא סק על א

 ..םנההמ םנוגה

 רָאנ עשרַאװ ןופ טסָאּפ-טפול ךרוד ןגָארקעג "טייהַײרפ, יד טָאה ןתמא רעד ןיא

 -גוא סעַײנ "שטוג; יד טקורדעג ןעוועג זיא'ס ּוװ ,ץרעמ ןט6 ןופ ?עמיטש-סקלָאפ; יד

 ןופ טייקיטעט עשירעפעש; :ּפָאק ,ןשירענגיל ךיוא שטָאכ ,םענעדיײשַאב רעמ ַא רעט

 רעזדנוא ןופ, ןטרָאד טייטש ךָאנרעד ,"דנַאברַאפױטַאר ןיא רעבַײרש עשידִיי יד

 -ער רעד ןופ ריפנַײרַא םוש ןָא ןוא ,"ןָאסלענצַאק .י -- טנעדנַאּפסערָאק רעװקסָאמ

 -ָאק יד זַא ,רָאלק דלַאב טרעוו סנייא .טסקעט רעבלעז רעד ךָאנרעד טמוק עיצקַאד

 ןופ קָאש םעד ןכַאװשוצּפָא ןרָאװעג טעבָאשטשעגפיונוצ לענש ףיוא זיא ץנעדנַאּפסער

 ,רעבַײרש עשידִיי עטעדרַאמרעד יד ןגעוו גנוקעדפיוא סלָאטשירק ןָאעל

 -ָאה רעקידלצנעט ,רעשיניצ טימ טלייצרעד טרעוו ?ץנעדנָאּפסערָאק , רעד ןיא

 עטָאנ ןוא חנ ,ףָארדנעװ רעבַײרש יד קרעוו ןוא רעכיב עַײנ ןטיירג סע זַא ,טייקידרעפ

 זיא'ס יװ ,גרעבנייטש טשינ ןוא) גרעבנרעטש ,ןָאזרעדָארב ,ןעג ,ןָאדרָאג .ש ,עירול

 -ּפיק ,לָאװמיוב ,ןיסעלעט ,ץישפיל ,("טייהיײרפ, רעד ןיא טקורדעג ןעוועג לָאמ ייויצ

 ,ןַאמטכעש ,יקסוועיַאלַאלַאט ,רעקנַאילַָאּפ ,רעקורד ,ןַאמרעבוה ,ןַאמרענַײװ ,ןַאהַאק ,סינ

 .רעבַײרש 21 -- רענטַאלּפ ,לעקניפ ,ןיבור

 -בַא יד ןקידנערַאפ ןוא טקידנערַאפ ןבָאה סע זַא ,"טייהיירפ, יד טלייצרעד ךיוא

 ,שיקרַאמ ,ןָאסלעגרעב ןופ תושורי עשירַארעטיל יד ןבעגוצסױרַא סעיסימָאק יד טעב

 -יירש ששיסור רעדילגטימ-עיסימָאק יד ןענַײז ןעמַאנסיוא ייווצ טימ .ווָאסרעּפ ,ָאקטיוװק

 "טָאדזיטילסַאג; ןגַאלרַאפ יד ןיא ןענַײשרעד ןלעװ ,טגָאזעג טרעוו ,קרעוו עלַא יד .רעב

 ,רעכיב עשיסור רַאפ ןגַאלרַאפ ,?לעטַאסיּפ יקסטעווָאס, ןוא

 -רַאפ םעַײנ ַא ןפַאשעג טָאה גנוריגער יד זַא ,טנָאמרעד טשינ ןיטולחל טרעוו סע

 ןיא ןליפַא זַא ,קפס רעטסדנימ רעד ָאטשינ זיא'ס ןוא .שידִיי ףיוא רעכיב רַאפ גַאל

 "רעטריסקיפעג; ןוא רענעבירשעג קיטש-דמש טימ ,רעטריצירבַאפ לענש ףיוא רעד

 -יגיַארקוא ןוא עשיסור ןגעוװ רָאנ ,לַאפ ןטסעב ןיא ,סע ךיז טלדנַאה ץנעדנָאּפסערָאק

 ,ןעגנופַאש עשידַיי ןופ ןעגנוצעזרעביא עש

 ..ןטַײחַײרּפ ערעסערג ךָאנ

 ערעסערג ךָאנ טביולרעד "?טַײהַײרּפ, יד ןיוש ךיז טָאה םעד ףיוא טקוקעג טשינ
 ןטרָאד טרעװ סעַײנ עשיטעווָאס יד ,לטַײז-קיטנוז ןשילגנע ריא ןיא ...ןטייהיײרפ
 ןרעװ טקורדעג ןלעװ סָאװ ,שידִיי ףיוא קרעװ עַײנ יד; ּפָאק ןרעטנוא ןבעגעגרעביא
 רעדיל ,סעמעָאּפ ,ןלעװָאנ ףיוא גערפכָאנ רעד ןוא עיצקודָארּפ יד, זַא ,?עװקסָאמ ןיא
 ןעועג םיתמ-היחמ רשפא ןעמ טָאה ?רעטַאעט רעד זיא ּוװ ןוא) ןליּפש-רעטַאעט ןוא
 ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא (!?סַאּפש רעקיטולב ַא רַאפ סָאװ ?ןעניקסוז ןוא ןסלעָאכימ
 טנעדנָאּפסערָאק רעװקסָאמ םעד טול ,("לוועל יַאה טע2) הגרדמ רעכיוה ַא ףיוא זיא
 ?,?עמיטש-סקלָאפ; רעשידִיי רעװעשרַאװ רעד ןופ
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 תו כל מ יג ר ה ּלש י ט ע װ ָא ס יד

 ףיוא קרעווק ןגעוו ָאד ןיוש ךיז טדער "רעבַײרש עשידִיי ןופ קרעווא טָאטשנָא

 שילגנע ףיוא ןיוש טרעוו טסקעט ןשידִיי םעד ןיא ?רענעייל עשידִיי, ןופ ןוא ,"שידִיי

 רעסיורג ַא ןוא גערפכָאנ רעסיורג ַא ,עיצקודָארּפ עסיורג ַא .?שידִיי ןופ רענעייל;

 זיא ?רעקיניױו טשינ ןוא רעמ טשינ -- רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ גנווושפיוא

 רעי אלו םיבוד אל זיא סָאד סָאװ ,רָאנ זיא הרצ יד .ןעוועג תמא סָאד טלָאװ יַאוולה

 םעניא גנושטַײטנַײרַא עשילגנע עטַאװעקילושז ַא ,גנושלעפ עקיניזטסּוװַאב ַא --

 ןגעו טכירַאב ןטימ "טַײהַײרפ,; יד טוט עבלעז סָאד .טסקעט ןשידִיי ןטַאװעקילושז

 ןוא ןגיוא יד ןיא דמַאז "טייחַײרפ, יד טיש ױזַא טָא .עװקסָאמ ןיא ןטרעצנָאק עׂשידיל

 ןעַײרש ןייא ןיא טלַאה ןעמ ןוא רענעייל יד ןעמ טפָאלב ױזַא ףדנוװ יד ףיוא ץלַאז

 !!ןעוװעשלַאפ ןוא ןפָאלב ערעדנַא זַא

 םירקש ...עידעּפָאלקיצנע

 ,רענעייל רעדנַא ןַא יצ ,"ירושטנעס, ַא זַא ,טשינ ךיז טּפַאכ ?טייהַײרפ , יד ןוא

 -פיוא ןַא ןַײז ןעק'ס ביוא זַא ,הישק יד ןלעטש ןוא לווירנ םעַײנ ַא ןקישנַײרַא ךָאנ ןעק

 ןעוועג סָאד ךָאד טלָאװ ,דנַאלסור-טעװָאס ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ גנויוש

 יד סָאװ ,"עיצַארגעטניא, ןופ עיניל סגרובנערע ַאיליא זַא ,זַײװַאב רעטסעב רעד

 ,טשינ שידִיי ןייק רעמ ןליוו ןדַיי עשיטעווָאס יד; זַא) ,ןעמונעגנָא טָאה ?טַײהַײרפ,

 ,("ןליוו רעייז ןגעק רוטַארעטיל עשידִיי ןייק ןציטש טשינ ,רעבירעד ,הכולמ יד ףרַאד

 ןדִיי עשיטעווָאס יד ףיוא לובליב רעניימעג ַא ןעוועג זיא

 גנוושפיוא רעד טמיטש ױזַא יו ,הישק יד ןלעטש ןעק רענעייל רעטירד ַא ןוא

 -עּפָאלקיצנע רעשיטעווָאס רעד ןופ דנַאבכ םעַײנ ןטימ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ

 -ַאנ;) טפַאשרעקלעפ ַא רָאנ ,קלָאפ ןייק טשינ ןענַײז ןדִיי זַא ,טשטַײטרַאפ סָאװ ,עיד

 ַא רָאנ זַא ,טשינ שידִיי ןייק רעמ ןעמ טדער דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא זַא ;(?טסָאנדָאר

 ילירָאװָאג שידִיי ַאנ םָאלשַארּפ 'וו;) שידִיי טדערעג דנַאלסור ןוֿפ ןדִיי יד ןבָאה לָאמ

 ?(?יעסָאר יערוועי

 ץעג רענעגייא ריא ןיא ?טייהַײרפ, יד רעמ ץלַא ךיז טרעטנָאלּפרַאפ ,טעז ריא יו

 עגַאלקנָא ערעפרַאש ַא ךָאנ ךָאד ןיא סעַײנ ?עטוג, יד .ןעגנושלעפ ןוא םירקש ןיפ

 ,עשיטימעסיטנַא יד ןגיוושרַאפ רָאי ןביז יו רעמ טָאה סָאװ ,"טייהַײרפ, רעד ןגעל

 ןעמַאװצ רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ גנודַײנשרַאפ ששיטסילַאדנַאװ ןוא עשירַאברַאב

 ' .רעפַאש ןוא רעיוב עקידעבעל עריא טימ

 רַארלעפקַא קילעז

 -רַאפ יד זַא ,טלייצרעד ךיוא טרעוו ץנעדנָאּפסערָאק רעד ןיא .ץלַא טשינ זיא סָאד

 קרעוװ עטלייוװרעדסיוא סױרַא ןצרוק ןיא ןביג ?טַאדזיטעיד, ןוא *טַאדזיטילסָאג; ןגַאל

 רעשיסור רעד ןיא ןענַײשרעד ןלעװ קרעו יד זַא ,רעדיוו טניימ סָאד .םכילע-םולש ןופ
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 ץ נא ר עמָא ֹּפ ר עדנַא סקעצעלַא

 עשידִיי עטסוװַאב יד ןטיירג קרעוװ יד וצ סעיצַארטסוליא, :סעּפע ךָאנ ןוא .דַארפש

 ןשידִיי המחלימ רעד תעב םענעמוקעגמוא םענופ רעדורב רעד) דָארלעסקַא רעלטסניק

 "טייהײרפ, יד טוװרּפ ָאד ?רָאג ױזַא ."רעטפעה .א ןוא (דָארלעסקַא קילעז רעטכיד

 תעב ?ןעמוקעגמוא, זיא דָארלעסקַא קילעז לַײװ ,ץרש ןשיטעווָאס א ךָאנ ןַײז רהטמ

 ,רעשיצַאנ ןייק ןופ טשינ ,ליוק-ואעּפעג ַא ןופ המחלימ רעד

 -ירפ, יד עכלעוו רַאפ ,סעַײנ "עטוג, יד לכה-ךס ןטצעל ןיא טַײטַאב סָאװ ָאט

 ןילַא לָאמ ןטשרע םוצ סעַײנ יד טימ טָאה "טייהיירפ, יד !?"טידערק; טרעדָאפ ?טייה

 ַא ןוא ןײטשפָאה ,רעפעפ ךיוא יװ ,ָאקטיווק ,שיקרַאמ .,ןָאסלעגרעב זַא ,ןעוועג הדומ

 1948 ןיא .טױט ןענַײז ,עטסלופטנַאלַאט ןוא עטסטמירַאב יד ,רעבַײרש ערעדנַא ךס

 -סַײװ ןיא ןענַײז 1948 ןיא ,שירעפעש ןוא קידעבעל ןעוועג ךָאנ עלַא ךָאד ייז ןענַײז

 -ופעג ןטרָאד "טַײהַײרפ, יד טָאה טציא .רעבַײרש גנילדנעצ רָאּפ ַא ןעוועג דנַאלסוד

 .רעבַײרש טשידִיי רעגנילדנעצ ןעוועג ענַיַארקוא ןיא ןענַײז 1948 ןיא ,ייווצ רָאנ ןענ

 רעבַײרש יד ןענַײז ּוװ ןוא .ןַײנ טעבַארקשעגפיונוצ ןטרָאד ?טַײהַײרפ, יד טָאה טציא

 טרצוו סילעגרעוו ןייא זיולב ?קרעװ ןוא רעכיב ערעייז ןענַײז ּוװ ?ןַאשזדיבָאריב ןופ

 .עטסגנִיי עמַאס יד ןופ רענייא ,טנָאמרעד

 -עווַאס --- רעטרעדנוה ,ָאי -- רעטרעדנוה ערעדנַא יד ןדנּוװשרַאפ ןענַײז ּווו ןוא

 -סיה ,סרעקיטירק ,ןטסיווגניל ,סרעצעזרעביא ,ןטסילַאנרושז ,סרעבַײרש עשידיי-שיט

 ַא טריפעג ,שירעפעש ןעוועג ןענַײז סָאװ ,רעלטפַאשנסיװ ,ןטסירָאלקלָאפ ,רעקירָאט

 שידִיי ףיוא רעכיב עַײנ תמאב ןבעגעגסױרַא ןוא שידִיי ףיוא טייקיטעט עטיירב תמאב

 -ייצ יד ןענַײז ּוװ ?ןרָאיטקַא עשידִיי טרעדנוה עכעלטע יד ןענַײז ּווװ ןוא ?1948 ןיא ךָאנ

 ,ןטלַאטשנַא עכעלטפַאשנסיוװ ,ןלושכיוה יד ,סרעטַאעט עשידִיי יד ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוט

 ?1948 ןיא טריטסיסקע ךָאנ ןבָאה סָאװ

 ...חעירק ןסַײר ךָאד ףרַאד'מ

 -קערש םעד ןכָארטשעגרעטנוא זיולב טָאה "טייהַיירפ, רעד ןופ סעַײנ ?עטוג; יד

 רעד ףיוא םָארגָאּפ ןשיטימעסיטנַא-ךעלרעטלַאלטימ ,ןכעלפַײרגַאבמוא ,ןקיניזמוא ,ןכעל

 עשיסור ןַארַאפ ןענַײז סע זַא ,סעַײנ "עטוג,; יד .רעיוב עריא ןוא רוטלוק רעשידַיי

 שיקרַאמ ,ןָאסלעגרעב ןופ תושורי עשירַארעטיל יד ןבעגוצסיױרַא סעיסימָאק-רעבַײרשי

 טקיטעטשַאב טשרע ךָאד טָאה ,תונמלַא יד ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ,ָאקטיוװק ןוא

 ערעדנַא קיצנַאװצ יו רעמ ןוא "ַײרד עסיורג יד; זַא ,גנוקעדפיוא סלָאטשירק ןָאעל

 ךָאנ "?טייהַײרפ, יד טרעדָאפ םעד רָאפ ןוא .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענַײז ,רעבַײרש

 סָאװ ,עמַאמ-עטַאט ןופ רעדרעמ ןקידהּפצוח םענעי ןָא טנָאמרעד סָאד ."טידערק;

 יד ,םותי ַא טציא ןיוש זיא רע לייוו ,ךיז וצ גנוָיצַאב עטוג ַא טכירעג ןיא טרעדָאפ

 ףיוא ןקיטיגרַאפ וצ ,לַאפ ןטסעב ןיא ,וּורּפ םעד רַאפ טידערק טרעדָאפ ?טייהַײרּפ;
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 תוכ למד-יגור ה ששי פט 9 װַא ס יד

 -עווָאס ןטסעַײנ םעד ןופ תונברק יד ןופ םימותי ןוא תונמלַא יד ןפוא זיא סע רעסַאוו

 ,םָארגָאּפ ןשיט

 רעד ןופ רענעייל יד !ייו ןוא ךֶא ?סעַײנ "שטוג,; עכלשזוא ךַײא טלעפעג יװ ָאט

 טפרַאדעג סעַײנ יד טָאה'מ !סעַײנ יד ןופ העירק ןסַײר טפרַאדעג ןבָאה ?טייהיײרפ,

 !ןעמַאר עטסצרַאוװש יד ןיא ןקורד

 ,1956 ,10 לירּפַא

 זיפ גָאטסטרובעג ןטס50 םוצ טָאה ,דנַאלסור-טעװַאס ןופ טנעדיזערפ רעד ,ןיפ0אז ,י .מ

 רעליּפשיוש עטסנעעזעגנָא יד ןוא רַאליבוי ןרַאפ עמאנפיוא ןא טנדרַאעגנייא סלעָאכימ .ש

 ,רעטַאעט-הכולמ ןשידַיי רעװקסַאמ ןופ

 טי 3 6



 טוטיטטניא ןכעלטּפַאשגסיװ דעוועיק ןופ לרוג רעד

 ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ רָאנ טשינ ןעוועג ןענַײז תוצלמ-יגורה עשיטעווָאס יד ןשיוצ

 "יטסניא ,סמוקינכעט ,ןלושכיוה ,ןלושרעדניק :רוטלוק ןופ ןעלּפמעט ,סעיצוטיטסניא

 לּפמעט רעטסנעש ןוא רעטסערג רעד ,ןלַאנרושז ,ןעגנוטַײצ ,ןגַאלרַאפ ,סרעטַאעט ,ןטוט

 טכַארבעגמוא ,טעדרָאמרעד ,טרידיוװקיל םיא טָאה'מ ;?ָאװַיי; רעוועַיק רעד ןעוועג זיא

 ,ןשטנעמ ענַײז טימ ןעמַאזוצ

 ןופ רוטלוק רעשידִיי רַאפ טוטיטסניא רעשירעשרָאפ-ךעלטפַאשנסיװ רעוועַיק רעד

 טלַאטשנַא-ןרעל רעטסכעה רעד ןעוועג זיא עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעשיניַארקוא רעד

 -יטסניא רעד .שידִיי ןושל רעזדנוא ןופ עטכישעג רעקירָאי-טנזױט רעצנַאג רעד ןיא

 -מיא; רעד ןיא טיבעג ןכעלטפַאשנסיוװ ןפיוא גנוכיירגרעד עטסכעה יד ןעוועג זיא טוט

 ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ גנוניורק יד ןעוועג ,"שידִיי-עירעּפ

 -טפַאשנסיוװ ,ןרָאסעּפָארּפ -- סרעטעברַאטימ 190 טגָאמרַאפ טָאה טוטיטסניא רעד

 ,סרעריגָאלַאטַאק ,ןטסיוװיכרַא ,סרעקעטָאילביב ,ןטנַארָאבַאל ,ןטנַאריּפסַא ,סרעוט טכעל

 עטמירַאב עכלעזַא ןעוועג ןענַײז סרעדנירג ןוא סרעריפנָא ענַײז ןשיװצ .סרעדניבנַײא

 בקעי ,גרעברעביל ףסוי ,ןאטיוועל לכימ ,קירע סקַאמ ,ףיטש םוחנ יו ,עטנרעלעג עשידִיי

 -רַאמ רשָא ,יקסווָאגערעב השמ ,קַאװיּפס והילא ,וואכאראג .ג ,קינזער עפיל ,קינזער

 ,יקצידוקס .ז ,רעניוו ריאמ ,יקצערַאז קיזייא ,שטיװעשידַאק .מ ,קושטבַא םהרבא ,סילוג

 ,יאוװַארָאב .ש ,ווָאניסונ .י ,ןיבָאד ןועמש ,יקצולס .ב ,וָאליב המלש ,טילבצייוו ,יא ,יא

 ,ץינשזריק .א ,ןַאמרעדַײנש .ע ,קאילגורק .מ ,ינטיווק .י ,גלײוװצנעזַאר .א ,יקצידוי .א

 "רוג .א ,יקצירישזימ .מ ,קינימיר .י ,רענטָאר .ז ,סילעטיג .ש ,סעדלָאה רזוע ,רעגנייוו .מ

 ,ןַיײפדלָאג .ב ,קַאדַאר .יא ,ןייטשבור .ב ,ץישפיל .ש ,ןַאמקילַײה .ט ,עירול חנ ,ןייטש

 .ערעדנַא ךס ַא ןוא קינעטילק .ש ,ןַאמטרָאװ .מ ,רעברעוו ,ה ,יקסנעבַאכ .א ,ןישטניכ ;'

 ןופ רעטעברַאטימ טטסקיטכיוװ יד ןופ לרוג םעד ןגעוו ןטכירַאב עקידנעניוטשרעד

 סנטצעל ןענַײז -- ענעבילבעג-ןבעל יד ןוא עטכַארבעגמוא יד -- טוטיטסניא רעוועיק

 רעקיטכיוו רָאג-זיב ַא ןבירשעג טָאה ייז .ווירב ןֹופ םערָאט רעד ןיא רימ וצ ןעגנַאגרעד

 זומ .ןרעיױדַאב םוצ .רעבַײרש רעשיטעווָאס ןוא רעריפ רעשיטסינומָאק רענעזעוועג

 -יירש-ווירב םעד זיא קירוצ טַײצ לקיטש ַא טימ .םינַאנַא ןביללב לַײװרעד ןעמָאנ ןַײז

 ךיוא ךיא ןעק םימעט עכעלדנעטשרַאפ בילוצ .דנַאלסור ןזָאלרַאפ וצ ןעגנולעג רעב

 ,טציא ךיז טניפעג רע ּוװ ,ץַאלּפ סָאד ןבעגנָא טשינ

 ךיעמ ןיא טעדניירפאב ןעוװעג ,יורפ ןַײמ ןוא ךיא ,רימ ןענַײז רעבַײרש-ווירב ןטימ

 רימ ,טוטיטטניא רעוועיק םעניא טרידוטש בָאה ךיא סָאװ ,רָאי ַײרד רעכעה יד ןופ
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 .תוכ למ-יגור ה ּלש י ט על װ ַא ס יד

 ,ןענופעגסיוא ןבָאה רימ יװ דלַאב ,םירבח ןוא דנַײרפ עכעלטפַאשניימעג טַאהעג ןבָאה

 םעד וגעװ ץלַא ןופ רעִירפ ןבַײרש זדנוא ןטעבעג םיא רימ ןבָאה ,ךיז טניפעג רענעי ּוװ

 ,טוטיטסניא רעוועיק ןופ רערעל ןוא ןטנַאריּפסַא ,םירבח עטנעָאנ יד ןופ לרוג

 ,טלעטשרַאפ לסיב שּפיה ַא ןבירשעג ןענַײז ייז .סרעפטנע יד ןענַײז ווירב יד

 רעד ןעק רעטציא ךָאנ זַא ,טזַײװַאב סע ,ןטַײצ עשירַאצ עקילָאמַא יד ןיא יוװ ,שיּפָאזע

 ,ןרָאא עשיטעווָאס יד ןופ ערעפסָאמטַא-קערש רעד ןופ ןעַײרּפַאב טשינ ךיז רעבַײרש

 -ץגרָאטַאק יד ןיא טכַאמשעג טָאה רע ןעוו ַײס ,":ירפ רעד ףיוא; ןעוועג זיא רע ןעוו ַײס

 ,גירק םעד זיב 1926 טניז ,המחלימ רעד רַאפ ךָאנ זַא ,ףיוא ןקעד ווירב יד .ןרעגַאל

 ןלייט עסיורג ףיוא תוטיחש ןוא ןעמָארגָאּפ ,סעיצַאדיװקיל ןעמוקעגרָאפ ןיוש ןענַײז

 ןיא יװ ,ןַאשזדיב-ָאריב ןיא ַײס ,ענִיַארקוא ןיא ַײס ,ץנעגילעטניא רעשידִיי רעד ןופ

 ,רעטרע ערעדנַא ןוא קסנימ

 ןביג ייז ;סרעבַײרש עשידִיי יד טציא ןבעל סע ױזַא יוװ זדנוא ןלייצרעד ווירב יד

 עפיט יד ןזַײװַאב ייז .ענעבילבעג-ןבעל יד ןופ המשנ רעד ןיא קילבנַײרַא ןכעלרעניא ןַא

 -ָארגָאּפ ןוא תוטיחש יד ,תוכלמ-יגורה עשיטעווָאס יד ןופ עידעגַארט יד סָאװ ,ןדנּוװ

 -ַארעג יד ַײב וליפַא טכַאזרוארַאפ ןבָאה ,ןרעגַאל-שגרָאטַאק יד ןיא ןרָאי יד יװ ,ןעמ

 ,טרידיווקיל ןרעוו וצ רזג םעד ןופ עטעוועט

 ;וירב עטשרע עמַאס יד ןוֿפ רענייא זיא טָא

 -ערַאװ רעייא !סיסנערפ ןוא רעדנַאסקעלַא ,עטנעָאנ-קיצרַאה ןוא ערעַײט ,עביל;

 טרירעג רָאג זיב ךימ טָאה ,םענעבירשעג טולב ןוא ץרַאה ליפ ױזַא טימ ,ווירב רעמ

 וספיוא רימ רַאפ זיא ןבעל םענעגנַאגרַאפ ןַײמ ןופ עכָאּפע עצנַאג ַא .טיירפרעד ןוא

 רעבַא ..תומשנ עטסטנעָאנ ערעַײט עכלעזַא ,ןעמענ עקיטכיל עכלעזַא .ןעמווושעגפיוא

 רועיש ַא ןָא ייז ןגעוו גנונָאמרעד עדעי רימ טגנערב ,דיירפ רעפיט רעד טימ ןעמַאזוצ

 ןַאמסדנַאל ַא סרעבַײרש-וװירב םעד) םיא וצ ןבירשעג בָאה'כ ...ןַײּפ ןקיטסַײג ןוא דַײל

 ןָאטנָא ךיז לָאז ךיא טַײצ לקיטש ַא ןײגקעװַא זומ סע זַא ,(.ּפ .א --- עקירעמַא-ןופצ ןיא

 םעד ךיא בַײרש טנַײה טשרע ןוא .קִיּור קינייו-רעמ ןרעפטנע ןענעק וצ ךַײא חוכ ַא

 .ןייטשרַאפ ךימ טצװ ריא זַא ,ןיימ ךיא .רעפטנע

 טיוט ןכעלקערש ַא טימ ןעמוקטגמוא|

 -טימ 120 יד ןופ עטסרעמ יד ,םירבח ןוא דנַײרפ ערעזדנוא ןופ לָאצ עטסערג יד;

 ןענַײז ײז .ָאטשינ טלעװ רעד ףיא ןױש ןענַײז ,טוטיטסניא רעוועִיק ןופ רעטעברַא

 קידנעטש ךיז ןעניפעג סנטָאש ערעייז רעבַא .טיוט ןכעלקערש ַא טימ ןעמוקעגמוא

 ...רימ טימ ןוא רימ ןבעל

 .ןליוק ןופ ןלַאּפעג ,רָאי 24 טיוט ןיוש ןענַײז ,רעטָאפ סעגעוו ,רעטָאפ סעיסַאט,

 עשוינ .ןרָאװעג טנוזעג םעד ךָאנ ןוא רָאי 10 וצ ןגעלעג ןענַײז סרעטומ עדייב ערעייז

2.45-- 



 ץנַאר עמָאּפ ר עדנַאסקצלַא

 -טר .(.ּפ .א --- וועיֵק ןיא) רעירפ יוװ ,טָאטש רעבלעז רעד ןיא טציא ןעניֹווו עיסַאט ןוא

 ךעלדיימ עדייב .(.ּפ .א --- עװקסָאמ) קילג ןופ טָאטשטּפױה רעד ןיא -- ןעגעוו טימ עניג

 ,רימ קיטסַײג ,ןכַארבעגנַײא שיזיפ ןענַײז סעמַאמ יד .טַארייהרַאפ טציא ןיוש ןענַײז

 .ןיצידעמ-רעטקָאד ַא יו טעברַא עניגער .רעדניק ערעייז בילוצ רָאנ טציא ןבעל

 טקידנעעג טָאה יז .דנַײרפ ַא סרעזדנוא ַײב טעװעדָאהעג עגעוו ךיז טָאה בגא;

 יד זא ןוא .(ןטַאט ןיא ןטָארעג ,עקיעפ רָאג זיב ַא זיא יז) לושכיוה ךָאנרעד לושלטימ

 -דליב ַא ןענומעג יז טָאה ,(.ּפ .א -- ןרעגַאל ןיא רָאי ןעצ יד ךָאנ) ןעמוקעג זיא עמַאמ

 טשינ ,ןבילבעג ןענַײז דנַײרפ ערעזדנוא ןוא .רעטכָאט עטנַאסערעטניא רעייז ,ענייש

 ןַא יו ייז רַאפ ןבילבעג יז זיא סנייא ץלַא .טַײז רעד ַײב ,ךיז טיײטשרַאּפ ,קידנליוו

 | .?טמַאמ-עטַאט יו ריא רַאפ ייז ןוא ,דניק ןגייא

 טרעוי ָאד ןעטעוו ןגעוו ןרירפישרעדנַאנַאפ ןוא ווירב םעד ןסַײררעביא ָאד זומ ךיא

 ,גרעברעביל ףסוי רָאסעּפָארּפ יװ רערעדנַא ןייק טשינ זיא *רעטָאפ סעיסַאט, .טלייצרעד

 -שרע רעקידרעטעּפש רעד ןוא טוטיטסניא רעוועיק ןופ רָאטקעריד רעקידרעירפ רעד

 ךיז רימ ןטיוורעד לָאמ ןטשרע םוצ ,ןַאשזדיבַאריב רעשידִיי רעד ןופ טנעדיזערפ רעט

 רעבָאטקָא טריטסערַא םיא טָאה'מ .1927 ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעַד -- לרוג םעיונעג ןַײז

 ,םזיקצָארט ,םזילַאנָאיצַאנ :ךעלנייוועג יוװ ,ןעוועג זיא םיא ןגעק "עגַאלק; יד ןוא 6

 ,טסימָאנָאקע ,רעקירָאטסיה רעטמירַאב ַא ןעוועג זיא גרעברעביל .וו"זַאא ,שזַאנָאיּפש

 עתמא ןַא ןעוועג זיא רע .רָאטַאזינַאגדָא רעכעלרעדנּוװ ַא ,רקיע רעד ,רעבָא .ףַארגָאילביב

 ר"ד .שילגנע ,שיזיוצנַארפ ,שיערבעה טנכערעגנַײרַא ;ןכַארּפש ןופ רענעק ַא ,ָאמַאניד

 ןוא עשימָאנָאקע, ךונ שידִיי סגרעברעביל זַא ,טגָאזעג לָאמַא רימ טָאה ה"ע יקצַאש .י

 םעד ףיוא קרעװ עטסעב סָאד זיא ,דנַאב ןייא ןיא ,?דנַאלגנע ןופ עטכישעג עלַאיצָאס

 -ָאילביב; ןופ רָאנ טשינ רָאטקַאדער ןעוועג זיא גרעברעביל .ןכַארּפש עלַא ןיא טיבעג

 שידִיי ףיוא קרעוװ עשיפַארגָאילביב עטסקיטכיוו יד ןופ סנייא -- ?ךובלמַאז ןשיגָאל

 -דילגטימ א ןעוועג זיא רע .טוטיטסניא םענופ סעבַאגסיױא ערעדנַא ךס ַא ןופ רָאנ --

 רעד ןעוועג זיא רע .עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעשינִיַארקוַא רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק

 | .ערדעטַאק רעקידרעירפ רעד ןופ יװ ,טוטיטסניא רעוועיק ןופ םייחהיחור

 -צנַאמ עטסנעש יד ןופ רענייא ,ןייש ןוא סיורג שיזיפ ךיוא ןעוועג זיא גרעברעביל

 יד טרעהעג ךיא בָאה ליומ םענעגייא ןַײז ןופ .ןבעל ןַײמ ןיא ןעזעג בָאה'כ סָאװ ,ןליב

 -רעביא ןעוועג זיא ,דנַאלסור-טעוװָאס ןופ טנעדיזערּפ רעד ,ןינילַאק ױזַא יו ,השעמ

 ןינילַאק .טנגעגַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ןעזסיוא ןשיזיפ ןַײז ןופ טשַאר

 -מורַא ,לקינייא ןַא עדייז ַא יו ,םיא טָאה ןוא טנַאה רעד ַײב ןעמונעג ןגרעברעביל טָאה

 -ןטעטילַאנָאיצַאנ םעד ןופ עדייבעג רעד ןיא ןרעמיצ לָאצ רעסיורג רעד רעביא טריפעג

 טָאק :פורעגסיוא דנַאלנטעװַאס ןופ טנעדיזערּפ רעד טָאה רעמיצ ןדעי ןיא ןוא .טַאר

 ןכיג ןיא טעװ סע יװ טָא !דַיי ןשיטעװָאס ַא ,דִיי טרָאס םעַײנ ַא ןופ רעטסומ ַא זיא

 .?!קילבוּפער רעשיטעוװָאס רעשידִיי ַא ןופ טנעדיזערּפ רעד זקוקסיוא

2046 -- 
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 ץנ אר עמָאפ ר עדנ א סקעלַא

 -רָאפ, ןיא ןבירשעג ךָאנרּעד טָאה ןוא ןַאשזדיבָאריב ןיא ןעוועג זיא דלשה ףלָאדַא

 לַאװק רעטיול ַא יו טקוקעגסיוא טָאה ןַאשזדיבָאריב ןיא עטָאלב יד וליפַא; :"סטרעיו

 ."ןגרעברעביל טימ סעומש ןכָאנ

 ַא ןעוועג זיא דע .ןַאמרעבוה ךורב דִיי רעװעשרַאװ ַא זיא "רעטָאפ סעגעוו; ןוא

 עיצקעס יד ןפַאש ןפלָאהעג טָאה רע ,טוטיטסניא ןופ רעטעברַאטימ רעכעלטפַאשנסיװ

 -ָאקנעשטוװװעש רעד ןופ רָאטקַאדער ַא ןעוװעג זיא רע .שינעטנעק-ןַאשזדיבָאריב רַאפ

 זיא רט רעבָא .עסערּפ רעשידַיי רעד ןיא ןעלקיטרַא ןבירשעג טָאה ןוא ,עבַאנסיױוא

 ןוא-סגנוריגער ןָאטעג ץלַא ןופ רעמ טָאה רע לַײװ ,דנַאלסיױוא ןיא טנַאקַאב גונעג טשינ

 םיא בָאה ךיא ןעוו .סנטסָאּפ עניימעגלַא עכיוה רעייז ןטלַאהעגנָא ,טעברַא-ײטרַאּפ

 רעוװעיק םעד ןיא טעברַא-רוטלוק רעד טימ רעריפנָא רעד ןעוועג רע זיא ,טנעקעג

 זיא רע .קיתע-םכח רעתמא ןַא ןעוועג זיא רע ,(טעטימָאק יָאנטסַאלבָא) םָאקכָאדײטרַאּפ

 *ןגרעברעביל ןפלעהוצסױרַא ןַאשזדיבָאריב ןייק ןרָאפעג רעטעּפש

 ןוא ,עיסַאט רעטכָאט סגרעברעביל ןופ רעטומ יד ,עסשוינ ,ןעיורפ ערעייז

 -רַאפ רָאי0 "ןגעלעג,, ךיוא ןענַײז ,עגעוו רעטכַאט סנַאמרעבוה ןופ רעטומ יד ,עניגער

 עשיוינ יורפ עקיעפ ןוא ענייש סגרעברעביל !ןרעגַאל-עגרָאטַאק עשיריביס ןיא טקיש

 ןילַא יז טָאה בגא .סיפ עקנַארק טַאהעג ,טקנערקעג ךס ַא טַײצ רעזדנוא רַאפ ךָאנ טָאה

 טשינ טפָארטשַאב ןעיורפ יד טָאה ןעמ .עלעטש-רָאסעפָארּפ עקיטכיוו ַא טָאהעג ךיוא

 -טנַארַאפ-החּפשימ בילוצ ,טסייה סָאד .רענעמ ערעייז בילוצ רָאנ ,דניז ענעגייא רַאפ

 -דליוו יד ַײב רָאנ ןפערט ךָאנ ןעמ ןעק קיטקַארּפ ןוא ןצעזעג עכלעזַא ,טײקכעלטרָאװ

 בילוצ רָאנ ןבעל ייז .דימ קיטסַײנ ןֹוא ןכָארבעגנַײא ,, ןענַײז ןעיורפ יד .םיטבש עטס

 .עמַאמ-עטַאט ןָא ,םימותי עקיכעלַײק ןעוועג ןרָאי ליפ ױזַא ןענַײז סָאװ ,"רעדניק ערעייז

 -נע זַא טלייטעג ןבָאה רָאנ ,סהדיחי-תב ןענַײז ,עגעוו ןוא עיסאט ,רעדניק עדייב

 ,עקידרעַײפמַאלּפ ,עקידרעבליזקעווק יד ,עיסאט .טרעטַאמעגנָא גונעג ךיז ,לרוג ןכעל

 רעד טגָאז ,עגעוו ךיוא ןוא .עקידנטָארעג -ןטַאט-ןיא ,עקידוװעדײרַאב ,עקיסקוווכיוה

 .עטַאט רענעגייא ריא יװ ,קִיעָפ ןוא גולק ךעלנייוועגמוא ןעוועג זיא ,רעבַײרש-ווירב

 10 יד ךיז טָאה יז ּווװ ,עילימַאפ יד זיא ,גנוקישרַאפ ןופ ןעמוקעג זיא עמַאמ יד זַא ןוא

 יד ןיא ךיוא קילבנַײרַא ןַא רימ ןבָאה ָאד .?טַײז רעד ַײב, ןבילבעג ,טעװעדָאהעג רָאי

 -ישעצ ןוא ןדרָאמ עדליוו יד ןופ טַאטלוזער ַא יו ,סעידעגַארט עקיטַײז ,עטקערידמוא

 ,שינָאריא טנכײצַאב רעבַײרש-װירב םַײב טרעוו שװקסָאמ זַא ,ךיוא טקרעמַאב .ןעגנוס

 :טרעלקרעד טרעװ ,1937 ,ןַאשזדיבָאריב ,1 ימונ ,יטסָאּפרַאפ , לאנרושז ןיא לקיטרַאטײל ַא ןיא =

 ר ַא סָאװ ,םזירוטנַאװַא ןשיטסילַאנָאיצַאנ:שיטסיקצָארט ןצנַאג םעד טפמעקאב ...טָאה ײטרַאּפ יד,

 עג ןבָאה ,קלָאפ ןופ םיאנוש .דנַא ןוא ןאמרעבוה ,גרעברעביל ןטסיקצַארט יד יװ ,יירעוט ,, עשידִיי

 םעד ןיא ןַאמכַארב .א ןופ לקיטרַא ןַא ןיא ןוא .װ .זַא .א "טעברא רעייז ןיא ןעלגומשכרוד טוװורּפ
 יַאק ןַאמרעבוה ,גרעברעביל ץדנַאב עשיטסיקצַארט יד, קורדסיוא רעד ןיוש ךיז טניפעג לַאנרושז

 .רשכ ןעװעג ךָאנ זיא ןיקוואכ י-...לעט
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 תו כל מייגור ה .9עש יט 9 װאס יד

 טנָאמרעד סָאװ ,ווירב םוצ ןייגקירוצ רימָאל טציא ןוא ,"קילג ןופ טָאטשטּפיוה, יד יי

 ??רַאי-יבַאב , ךיוא בגא

 ,.ןברק""רַאייײבַאב} רעטשרע

 ןשטַײד יד ןבָאה ,טָאטש רעטַײװ ַא ןיא ןגעלעג זיא עשוינ סָאװ טַײצ רעד ןיא ,ָאי;

 -יווש סגרעברעביל) רעטומ עכעלרעדנוװ ,עקשטיטלַא ריא טּפעלשעגסױרַא וועִיִק ןיא

 -גילדגעצ יד טימ ,ןבירטעג ייז ןוא ,רעטסעווש עקנַארק .עטלַא ריא ןוא (.ּפ ,א --- רעג

 -עיוו, ןעוועג ךיוא זיא ייז טימ ,?רַאי-יבַאב , םוצ ,ןדִיי רעוועיק ערעדנַא רעטנזיוט רע

 טַײצ רעַײא רַאפ שטָאכ) !טנוה םענייש רעייז סיוועג ךָאנ ךָאד טקנעדעג ריא -- ?ענ

 עקידנרישרַאמ יד ןופ רעַירפ ךס ַא טָאה ?ענעיוװ, ,(!אמתסמ ,לטניה ןיילק ַא ךָאנ ---

 ןעמונעג טָאה רע .רַאּפעג עסיורג יד ,וויטקניטסניא ,סיוא טזַײװ ,טריּפשרעד ןשטנעמ

 עטלעטשעגנָא יד טימ ןלורטַאּפ עשיטסישַאפ יד ףיוא דליוו ןעגנירּפש ןוא ןליב קרַאטש

 עטזערע יד ןופ רענייא רעדָא ,רעטשרע רעד .ןסָאשרעד דלַאב םיא ןבָאה ייז .ןסקיב

 ןרעו טנָאמרעד לטניה שידִיי רעייז ךיוא לָאז ָאט ."רַאי-יבַאב , םוצ געוו ןפיוא תווברק

 עינַאריא יד רָאנ ,ןשטַײד יד טימ ןובשח רעזדנוא וצ ןרעוו טלעטשעגוצ ןוא ןטוג םוצ

 -סעוש ןוא רעטומ ריא זַא ,שטָאכ טסייוו ,יורפ סגרעברעביל ,עשוינ -- לַאזקיש ןופ

 ןעמ ווו ,טשינ רעבָא טסייוו יז ."רַאי-יבַאב,, ןיא ןבָארגַאב ןוא ןסָאשרעד ןענַײז רעט

 טגנירּפש "?ענעיוו, יו ,דליב סָאד .ןַאמ ןטמירַאב ריא ןבָארגַאב ןוא ןסָאשרעד טָאה

 ..ןסעגרַאפ וצ ךעלגעממוא ךיוא רימ זיא ,ןשטַײד יד ףיוא

 -יב ןיא טשינ טריטסערַא ןעמ טָאה (ּפ .א -- ןַאמרעבוה ךורב) רעטָאפ סעגעוו;

 ,ןטסַאּפ ןכיוה רעייז ַא ףיוא טעברַאעג טָאה רע ּוװ ,קסוװָארַאבַאכ ןיא רָאנ ,ןַאשזדיבָאר

 ַא ןענַאטשעג זיא גנוריפנָא רעד ןיא לַײװ ,קעװַא טזומעג רע טָאה ןַאשזדיבָאריב ןופ

 רע .טרעהעגנָא םיא וצ לעיציפָא טָאה אפוג רע שטָאכ ,קלָאפ רעזדנוא ןופ אנוש-םד

 ןיא ןוא .רעוט עלַאנָאיצַאנ עכעלרע ,ערעדנַא יד יו ,טפדורעג רעטָאפ סעגעוו טָאה

 עקלַאי ַא תעב ןדניצרעטנוא ןלעװ רַאפ, טפשימעג ןכורב ןעמ טָאה קסווָארַאבַאכ

 טא זיוה סָאד ןטרָאגרעדניק ַא םענייא ןיא (9ּפ .א -- םיוב-סעמסירק ַא ַײב גנורעַיפ)

 ןופ אנוש ַא יװ ןָאטעג רע טָאה סָאד .ךעלרעדניק עניילק יד ןענערברַאפ םורָא יזזַא

 ."הכולמ רעדמערפ ַא טנידעג טָאה סָאװ ,קלָאפ

 ווירב רעדנַא ןַא ןופ זַא ,ןקעדפיוא ליוו ךיא .ווירב םעד רעביא רעדיוװ סַײר ךיא

 "קלאפ רעזדנוא ןופ אנוש-םד, רעד זיא סע רעװ ןענופעגסיוא רעטעּפש ךיא בָאה

 -עג זיא רע ,ןַאשזדיבָאריב ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ טּפיױה ,ןיקווַאכ .ב .מ ןעוועג זיא סָאד

 לקיטש ַא ןטרָאד טָאה סָאװ ,קסנעלָאמס ןופ רָאטַאלימיסַא ןַא ,דָיי רעטריציפיסור ַא ןעוו

 זיא ןטצעל םעד ןופ עיצַאדנעמָאקער רעד ףיוא .ןשטיװָאנַאגַאק טימ טעברַאעג טַײצ

 ןופ גנולקיװטנַא יד זַא ןבעג וצ גנוטכַא ןרָאװעג טקישעג הליחתכל דלַאב סָאד רע

 "רעביל טפמעקַאב טָאה ,ןיקווַאכ ,רע ."םזילַאנָאיצַאנ, ןופ יירפ ןַײז לָאז ןַאשזדיבָאריב
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 לב אר עמָאפ ר 9טד גא סק על א

 ךָאנ ןוא ןסעקשאר ,ןשטיוװעשידַאק .מ ,ןעניוועל לקנַאי ,ןלעטאק ,ןענַאמרעבוה ,ןגרעב

 -ַאב טָאה רע ןעמעוו ,רעוט-רוטלוק ןוא רעלטסניק ,רעבַײרש ערעדנַא רעגנילדנעצ

 .?םזילַאנָאיצַאנ, ןיא טקידלוש

 ךיוא טקידלושַאב רעטעּפש ןעמ טָאה ןַאשזיבָאריב ןופ רעריפ עשידִיי עלַא יד

 יז ןוא ,םילובליב-עשילק עטנַאקַאב יד ,שזַאנָאיּפש ,שזַאטָאבַאס ,םזיקצָארט ןיא

 וצ .ן'קווַאכ ךיוא ןטימעגסיוא טשינ רעבָא טָאה לרוג ןבלעז םעד .טכַארבעגמוא עלַא

 -נעװשרַאפ-טלעג, ;ןבעגעגוצ םיא ןגעוו ךָאנ ןעמ טָאה ,ןעגנוקידלושַאב עטנָאמרעד יד

 ,"ןסניוװעג עכעלנעזרעּפ רַאפ טמַא ןַא ןצונסיוא ןוא ןעגנוד

 -טולב רעד טגנילק ,דנַאלסור-טעװָאס רַאפ ןליפַא ,שיטסַאטנַאֿפ ןוא ַײנ רעבָא

 טנעקעג טשינ םיא קסווָארַאבַאכ ןיא טָאה ןעמ ביוא .ןַאמרעבוה ךורב ןגעק לובליב

 עטסיוו ,עדליוו יד טלעטשעגסױרַא םיא ןגעק ןעמ טָאה ,םזילַאנָאיצַאנ ןיא ןקידלושַאב

 ַא יו ןטרָאגרעדניק ַא ןופ ךעלרעדניק יד ןענערברַאפ טלָאװעג טָאה רֶע זַא ,עטכישעג

 ַא -- ?עקלָאי ַא תעב/; ןַײז טלָאזעג ךָאנ טָאה הפירש יד ןוא .ןָאיּפש ןוא קלָאפ ןופ אנוש

 טתמא !רעטלַאלטימ רעתמא ןיוש זיא סָאד ..:!עקלַאּפ-עקלָאי ַא טָא .גנורעַײפ-סעמסירק

 ...!עיציזיווקניא

 .. ןקָארשעגנָא ןוא ןכַארבעצ,

 -עג טריפעגכרוד טלָאמעד זיא (קסווָארַאבַאכ ןיא ךיוא ןֹוא) ןַאשזדיבָאריב ןיא

 -ַאזיױרג רעמ ַא ךָאנ רשפא ,ץנעגילעטניא רעשידִיי רעד רעביא הטיחש עתמא ןַא ןרָאװ

 ,19237 ןיא ןעוועג ךָאד זיא רענַאשזדיבָאריב יד ןוא ,1952 ןופ הטיחש יד רעדייא עמ

 ..ַאירעב ןייק ףיוא דלוש יד ןפרַאו טשינ וליפַא ןעק ןעמ

 ;וירב םעד וצ םוא ךיז ןרעק רימ

 ,קושטבַא ,קַאוויפס :טָא זיא ,סעקינטוטיטסניא יד ןגעוו ןסיוו ךָאד טליוו ריא ,ונ;

 -ַאסיא ערָאד .טכַארבעגמוא -- רעצכעז ,ַאמלטימ ,שטיווָאילע ,ןַאטיװעל ,ווָאכָארַאג

 טבעלעג ךָאנרעד ,טרעטַאמעג טַײצ ַא ךיז טָאה (.ּפ .א -- ףיטש םוחנ ןופ יורפ יד) ענווָאק

 עקרַאיוװעוװ רתסא .טעב םענעגייא ןפיוא 1959 ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא רעטכָאט ריא טימ

 ןטַײװ עטַײװ יד ןופ ןעמוקעג .גירק ןיא ןלַאפעג זיא רעטייווצ ַא ,ןבעל ןוז ַא טימ

 ןפ עטסרעמ יד .יקצידוקס ,יקסווָאגערעב ,רענרעל ,יקסנַאדַײמ ,רעקציול ןענַײז םייהַא

 תונמחר רערעטיב ַא זיא'ס זַא ,ןקַארשעגנָא ןוא ןכַארבעצ ױזַא ששיזיפ רעבָא ןענַיז יז

 .(.ּפ .א --- גנוכַײרטשרעטנוא ןַײמ) ןקוק וצ ייז ףיוא

 ווירב ןַײמ סָאװרַאפ ,עביל ןוא ערעַײט ענַײמ ,ןיוש ריא טייטשרַאפ ,טציא ,ונ;

 ַאזַא טגָארט ווירב ןַײמ סָאװרַאפ ?גנוקיטעּפשרַאפ רעסיורג ַאזַא טימ ןבירשעג טרעוו

 ?רעטקַארַאכ ןשיטָאַאכ ןוא ןקַיורמוא

 ,ןבַײרש לָאמ ןטייווצ ַא ךיא לע עקירעביא ליפ יד ןופ לרוג ןגעוו;

 ךַײא םענ ךיא .ןקידנע ךיא לעװ ,ןקישּפָא רעכיג סָאװ ךיוא ווירב םעד ליוו ךיא;
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 תוכ למ-יגור ה 49 שיט ע װָא ס יד

 לחומ רימ טעוװ ריא זַא ,ןפָאה ליוו'כ .עביל ןוא ערעַײט ענַײמ ,םורַא קיצרַאה רָאג זיב

 ."ןסירג ךַײא טזָאל יורפ ןַײמ --- ,רעייא .ןרעפטנע רימ ןוא ןגיײוװש ןגנַאל ןרַאפ ןַײז

 -נַא יד ."עקירעביא ליפ יד ןופ לרוג ןגעוו; ווירב ךָאנ ןעמוקַאב בָאה'כ .ןאכ דע

 -עדפיווא יד יו ,קידנעניוטש ןוא טנַאסערעטניא רעקינייו טשינ ןענַײז ווירב ערעד

 ןענַײז סע רעוװ ,רוציקב ןרעלקרעד רימָאל לַײװרעד .ווירב ןטכַארבעג םעד ןיא ןעגנוק

 ןעמענ עטנכערעגסיוא יד

 רענעזעוועג רעד ,גָאלָאליפ רעטסּוװַאב ַא זיא (קַאוויּפס והילא ר"ד) קַאוויּפס

 ,1934 ןיא ףיטש םוחנ ןופ טוט םעד ךָאנ עיצקעס רעשיטסיווגניל רעד ןופ טּפיױה

 וועיק ןיא רוטלוק רעשידִיי רַאפ טעניבַאק ןופ רָאטקעריד רעד ןעוועג ךיוא זיא קַאוויּפס

 .עימעדַאקַא 'רקוא רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק-דילגטימ ןוא המחלימ רעטצעל רעד טניז

 -ירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ןופ רעלטפַאשנסיװ ַא זיא ,(םהרבא) קושטבא

 זיא רע .רעכיב ערעדנַא ןופ ןוא "יאמאש לשרעה; ךוב ןטמירַאב ןופ רָאטױא רעד ,קיט

 -רעד רַאפ "םזיקצָארט; ןופ עגַאלק רעד ףיוא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןוא טריטסערַא

 טָאה ?טַײהַײרפ, רעקרָאי-וינ יד וליפַא סָאװ ,ןענילַאטס ןגעוו "האווצ סנינעל, ןענָאמ

 "עג ןבָאה ןטסינומָאק יד .ןווָאשטשורכ ןופ המכסה רעד טימ טקורדעגּפָא ןטלמונַא ןיוש

 טשינ זיא'ס זַא ,"עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסיקצָארט? זיא האווצ ַא ןגעוו השעמ יד זַא ,טהנעמ

 -ַאדעּפ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ןעוועג זיא (2) ןוָאכָארָאג .ןגיולפעג טשינ ,ןגיוטשעג

 ,ןוא ,רעכיב עכעלטּפַאשנסיװ ןוא רעכיב-טסקעט ןופ רָאטױא רעד ,רעיצרעד ןוא ןגָאג

 ,טוטיטסניא ןופ רָאטקעריד רעד ,ןַאשזדיבָאריב ןייק ןרָאפרעבירַא סגרעברעביל ךָאנ

 טעברַא-רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ רעריפ-טּפיוה רעד ןעוועג זיא ,(לכימ) ,ןאמיוועל

 רעכעלטפַאשנסיװ -- רעטעּפש ןוא ןלוש עשידִיי יד ןֹופ רעיוב רעד ,ענִיַארקוא ןיא

 טריפעגנָא זיא סָאװ ,קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ןופ רעטעברַאטינ

 ןעוועג זיא ,ףַארנָאילביב רעטריציפילַאװק ַא ,י שטיווָאילע .קירע סקַאמ ןופ ןרָאװעג

 עלַארטנעצ יד טריזינַאגרָא רעטעּפש טָאה ןוא ,טוטיטסניא ןופ וויכרַא-עטערּפ ןופ טּפױה

 רעשירַאטסיה רעד ןיא ןעוועג זיא ,.י ,ןַאמלטימ .ןַאשזדיבָאריב ןיא קעטָאילביב-ןָאיַאר

 טימ יװ .רעלענָאצידַארט טימ ,ןסיוו שידִיי טימ טּפָארּפעגנָא ןעוועג זיא רע ,עיצקטס

 -עטיל רַאפ עיצקעס רעד ןיא טנַאריּפסַא ןַא ןעוועג זיא רעצכעז ,רוטלוק רעכעלטלעיוו

 -סיוא ןַא בגַא ןעוועג ,םותי רעקיכעלַײק ַא יו טעװעדָאהעג ךיז ,קיטירק ןוא רוטַאר

 .טסיטַאמכַאש רעטנכייצעג

 ַא ,ףיטש םוזמנ טפ יורפ יד זַא ,קורדנַײא רעד ךיוא ךיז טמוקַאב ווירב םעד ןופ

 זיא ,ענַיַארקוא ןיא רעטסינימ רעשידִיי רעד ,ברַאפרעבליז השמ ר"ד ןופ רעטסעווע

 ,טקישרַאפ ןעוועג דעירע ךָאנ זיא רעטכָאט ןייא .רעגַאל ַא ןיא טקישרַאפ ןעוועג ךיוא

 ןעגַײז רעטכעט עדייב ספיטש .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ךיוא זיא ןַאמ סרעטכַאט ועד

 .?סעקלָאמָאסמָאק; עמורפ ןעוועג טנגוי רעד ןיא
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 ץנ א ר עמ ָאפ ר עד גא סק על א

 ... תונמחר רערעטיב א;

 -סיוא ןרעוו ןרעגַאל-ףָארטש יד ןופ ענעמוקעג ןוא ענעבילבעג-ןבעל יד ןשיוצ

 רעד ןיפ רעטעברַאטימ רעכעלטפַאשנסיװ ַא ,(םייח) ,רעקציול :ווירב םעד ןיא טנכערעג

 -גַאק-טפַאשנסיװ, לטיט ןשימעדַאקַא םעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,עיצקעס רעשיגָאלָאליפ

 ןעוועג ןענַײז .ר רענרעל ןוא ײהשמ יקסנַאדַײמ ;?ןטפַאשנסיוו עשיגָאלָאליפ ןופ טַאדיד

 ,(תועמ) .יקסוצגערעב :עיצקעס רעשיגָאלָאליפ רעד ןופ ןטנַארָאבַאל ןוא ןטנַאריּפסַא

 ןופ רענעק רעטסערג רעד ךעלגטמ ,קיזומ ןוא רָאלקלָאפ רַאפ עיצקעס רעד ןופ טּפיוה

 ןוא קיזומ-סקלָאפ ,רעדיל-סקלָאפ ןגעוו רעכיב ןֹופ רָאטיױא ,שידִיי ףיוא רָאלקלָאפ ןשידִיי

 םוצ ,1961 טסוגױא ןט12 םעד) ןברָאטשעג קירוצ גנַאל טשינ זיא רע .,ליּפש-םירוּפ

 ךוב םעַײנ ןַײז ףיוא ךיז קידנטרַאװרעד טשינ ,(תוכלמ-יגורה יד ןופ טַײצרָאי ןט9פ

 שעידִיי ןיא; ןטסקעט עלַא טימ ןענַײשרעד ןכיג ןיא ףרַאד סָאװ ,"רָאלקלָאפ רעשידִיי;

 ..."שיסור ןיא ןוא

 דיל ןַײד ,ורמוא ןַײד ןוא טימעג ןַײד ייטשרַאפ ךיא ,רעבילרש-ווירב רערעַײט ,ָאי

 ויירב ןַײד !"תומשנ טעטסטנעָאנ, עכלעזַא ןופ לרוג םעד ןגעוו ןבַיײרש םַײב ,ןַײּפ ןַײד ןוא

 ןגעוו ןרָאצ ןוא רעצ ןופ הליגמ ַא -- טנעמוקָאד רעשירָאטסיה רעקיטלַאװג ַא רעבָא זיא

 ןופ :עטכבילעג ,םירבח ,ןגעלָאק ,סרערעל עטסטנעָאנ-קיצרַאה ןופ ןעגנערבמוא םעד

 א זיא סָאד ןשטנעמ עקידנביוהרעד ןוא ענייש ןופ ,קלָאפ רעזדנוא ןופ ןיז עסיורג

 ,ןברוח ןשידִיי:טשינ ןוא ןשידִיי ןטסערג ןופ עכָאּפע רעד ןופ טנעמוקָאד רעקיטולב

 לוליח ,םשה-לוליח ןטסערג םעד ןופ ,שטנעמ ןימ םעד ןופ הדירי רעטסערג רעד ןופ

 ..ןלַאעדיא עטסנעש ענַײז ןופ גנוכעוושרַאפ רעטסערג רעד ןופ ,שטנעמ'ה

 --- ןענַאמרעד ךיז ןוא --- ןענָאמרעד ןופ ..,רוכזי ןופ ןַײּפ םעד יײטשרַאפ ךיא ,ָאי

 עכעלפַײרגַאבמוא ,עקיניזמוא יד ,תומשנ עטסטנעָאנ יד ןוא ןטכענ ןכעלרעדיוש םעד

 ךיוא טָאה ,עטבילעג ןוא דנַיײרפ ,סרערעל ,םירבח ןופ גנוקינַײּפרַאפ ןוא גנוגנערבמוא

 עטסכעלקערש יד ןעוועג -- ןדנּוװ עקידנלײהרַאפמוא ,עפיט טזָאלעגרעביא רימ ַײב

 ,ןבעל ןַײמ ןופ גנושיוטנַא ןוא עידעגַארט

 טקורדעוּפָא ןענַיײז סָאװ ,ןזרעפ-?עינילא עקידנגלָאפ יד טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא

 ??דנַאלמייה שיטעװָאס;, לַאנרושז םעַײנ םעד ןיא

 ?ןַאּפש ןַײמ ןזיא ױזַא קידיירפ סָאװ ,ךיא ןיב רעװ

 .דנַאל ןַײמ ןיא ןיב ךיא רעַײרפ ַא רעגריב ַא

 -- ?קילב ןַײמ ןיא ױזַא רעטיל סָאװ ,ךיא בעל ּוװ

 .טקילגַאב ןענַײז סע עלַא ּוװ ,דנַאלמייה ןיא

 -יבַאב , ןופ עטכישעג יד יקצירישזימ .מ טימ ןעמַאזוצ טלעטשעגפיונוצ ,בגא ,טָאה יקסנַאדימ *
 ,1946 ,ינוי ןיא ךָאנ קורד םוצ טיירג ןעװעג זיא סָאװ ,וועיק ןיא "רַאי
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 תוכ למ יג ור ה 9 שיט ע װָא ס יד

 ןשיטעוװָאס םעד ןיא טקילגַאב עלַא עקַאט ןענַײז ;ןטגערפעג ַײברעד בָאה ךיא

 -ַאב רימ ןבָאה טציא ?טקילגַאב תוחּפה-לכל רעבַיײרש עשידִיי יד ןענַײז ??דנַאלמייח,

 ,היאר-דע ןַא ןופ ,ןילַא רעבַײרש ןשיטעווָאס ַא ןופ רעפטנע ןטשלעפעג-טשינ ַא ןעמוק

 רעדנַא ןַא רָאג זדנוא רַאפ טקעדעגפיוא טָאה רעבַײרש-וװירב רעד .תודע ןטבױלגַאב א

 ,רעבַײרש עשידִיי:שיטעווָאס יד ןופ ןבעל ןקיטציא םעד ןופ דליב

 ןכַארבעצ ױזַא :עיזיפ ןענַײז ייז ןופ עטסרעמ יד; ףעװעג זיא רעפטנע ןַײז ןוא

 סעמַאמ יד ךיוא ןוא ."ןקוק וצ ייז ףיוא תונמחר רערעטיב ַא זיאיס זַא ,ןקַארשעגנָא ןוא

 -ויײא שיזיפ, ,רעבַײרש-וװירב ןטיול ,ןענַײז רעבַײרש עשידִיי יד ןֹופ רעדניק יד ןופ

 ."רעדניק ערעייז בילוצ רָאנ טציא ןבעל ייז ,דימ קיטסַײג ,ןכָארבעג

 ,"!דנַאלמייה שיטעװָאס , ןופ סורג רעטשלעפעג-טשינ ,רעתמא רעד זיא סָאד טָא

 ...טעב םענענייא ןפיוא ןברַאטש -- קילג ַא

 !"ןקילג עשידִיײ

 -עג זיא סָאד ,ןפַאשעג ןֿבָאה ןיילַא ןדִיי סָאװ ,קורדסיוא רעשינָאריא ןַא זיא סָאד

 ,טשינ ןקילג ןייק ןענַײז ןקילג עשידִַיי זַא ,טניימעג טָאה סע ,רוהנ-יגס ןושל ַא ןעוז

 -רעוו ןסיורג ןשידִיי םעַײנ םעד ןיא זַא ,ןביולג רימ .ןקילגמוא ןופ רָאנ ןסייוו ןדִיי זַא

 ."ןקילג עשידִייא יד ןופ שטַײט רעד טָא ךיוא ןלעפ טשינ טעװ ךוברעט

 םיסְקַאמ טסּוװעג ךיוא טָאה (ךעלסיפ-ןזדנעג ןיא) "ןקילג עשידִיי, יד טָא ןגעוו

 עכעלטע ,רעפעפ קיציא טָאה 1948 ןופ "דנַאלמייה,; רעמונ ןטרעפ םעד ןיא .יקרָא;ג

 ."ןיקרָאג טימ ןשינעגעגַאב, ענַײז ןגעוו לקיטרַא ןַא טקורדעג ,טסערַא ןַײז רַאפ םישדזז

 :טגָאזעג יקרָאג םיא טָאה ןשינעגעגַאב יד ןופ םענייא ַײב

 ,?שידִיי, טרָאװ סָאד ?קילג, טרָאװ םעד וצ ןלעטשוצ גונעג ןעוועג זיא לָאמַא/, ---

 ,רעקלעפ עשיטעווָאס עלַא ןיוש ןסייוו טנַײה ...טַײטַאב ןַײז ןרילרַאפ לָאז קילג סָאד זַא

 ןיא טמיורטעג ךָאנ ןעמ טָאה םעד ןגעוו ...(ךעלסיפ-ןזדנעג ןָא) קילג טסייה סע סָאװ

 ,".,רוטַארעטיל עטוג ַא טנידרַאפ ןבָאה רעקלעפ עכלעזַא ...רעטנזױטרָאי ןופ ךשמ

 -רעוו שנעגייא סיקרָאג .תועט *ןרעטיב, ַא טַאהעג "יקרָאג;, טָאה ,ןרעױדַאב םוצ

 שיטצװָאס , ןיא קלָאפ עשידִיי סָאד .עינָאריא ערעטיב ַא יו טציא ןיוש ןעגנילק רעט

 ןַײז וצ ,ןענופעגסיוא טלָאװ יקרָאג .קילג ןופ טשינ םויה דע ךָאנ טסייוו ?דנַאלמייח

 עסיורג יד ןופ רָאג זיא טעב םענעגייא ןפיוא ןברַאטש וצ זַא ,גנוניוטש רעסיורג

 וירב םעד ןופ ןענופעגסיוא סָאד טלָאװ רע .דנַאלסור-טעװָאס ןיא "ןקילג עשידִיי;

 -עג סע ּוװ ,רעביײרש ןשיטעוװָאס ןטסּוװַאב ןוא טסינומָאק םענעעזעגנָא ןַא ןופ רימ וצ

 :תורוש עקידרעטַײװ יד ךיז ןעניפ

 םהרבא ךָאנ טַײצרָאי רעטשרע רעד ןעוועג זיא קירוצ טַײצ רעצרוק ַא טימ,

 סקַאמ ןיא רבח-ןטנַאריּפסַא רעייא ןוא ,תומשנ שטסכעלרע יד ןופ רענייא ,יקצינדעלעוד
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 ץנַאר טמָאּפ רעדנַאסקעלַא

 עטַײװ יד ןיא ןעוועג ןרָאי ךס ַא זיא רע .קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס סקירע
 ךיז ַײב ןברָאטשעג ,םירוסי ערעווש ןיא ,טַײצ עגנַאל ַא ןעקנערק ךָאנ זיא ןוא ,ןטַײװ
 ,םייה רעד ןיא

 ."וקילג סיורג ַא זיא סָאד -- טעב םענעגייא ןפיוא ,

 -עטיל ןופ רערעל ,רעטכיד רעשידַיי רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא יקצינדעלעוו)

 ,(.ּפ .א -- רעכיבילוש ןוא קרעוװ עשיטעָאּפ ןופ רָאטױא ,רעקיטירק ,רוטַאר

 !רעטרעװ עטלייצעג יד ןיא טקירדעגסיוא טרעוװ ָאד רעדיוש ןוא םזיגַארט לפיוו

 ןרעו וצ טשינ ןוא טעב ַא ןיא ןברַאטש וצ רעבַײרש ןשידִַיי ַא רַאפ קילג סיורג ַא
 רעפעפ קיציא טימ עקַאט לַאפ רעד ןעוועג זיא'ס יו ,טנוה רענעגושמ ַא יו ןסָאשרעד
 ,תוכלמ-יגורה עשיטעווַאס יד ןופ ערעדנַא ךס ַא ןוא

 ;וירב עקידרעטעּפש ענַײז ןופ רענייא זיא טָא ןוא

 !סיסנערפ ןוא רעדנַאסקעלַא ,עביל ןוא ערעַײט ענַײמ,

 .הביס רעבלעז רעד בילוצ ץלַא .בוח-לעב רעסיודג ַא ןבילבעג רעדיוו ןיב'כ;

 -- "ןַײּפ עקיטסַײג ןוא דַײל ליפ ױזַא רימ טגנערב ייז ןגעוו גנונָאמרעד עדעי לַײװ;)

 -- בוח רעד רעסערג סָאװ :ךָאד טסייו ריא .טנעק ריא ביוא ,לחומ רימ טַײז .(.ּפ .א

 -עג טָאה ,(רזוע) םעדלאה ...רוכזי םעד רָאפ ץעז ךיא ,ןלָאצ וצ םיא זיא רערעווש ץלַא

 -שבעל ַא םיוק ןעמוקעג ,(9 .א -- רעגַאל ַא ןיא טקישרַאפ ןעוועג ,טסייה סָאד) ןטיל

 ןיא (.ּפ .א -- וועַיק) רעירפ ּוװ טרָאד טניֹוװ .ץרַאה ןוא סיפ עקנַארק רָאג טימ ,רעקיד

 -רעביא רע זיא ,טייקנבעגעגרעביא רעקיטלַאװג ריא ,יורפ ןַײז קנַאד ַא .תוקחד סיורג

 -ַאב ַא זיא סעדלָאה) ."ךַארּפש-דנַאל רעד ןיא ןטעברַא טווּורּפ רע .ןבעל ןבילבעג טּפיוה

 סקירע סקַאמ ןיא רעטעברַאטימ רעכעלטפַאשנסיוװ ַא ןעוועג ,רעקיטירק רעטסווו

 רעד ַײב ןטנענָאּפָא עלעיציפָא יד ןופ רענייא ,קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס

 לטיט ןשימעדַאקַא םעד ןגירק וצ ךוב-עיצַאטרעסיד ןַײמ ןופ גנוקידיײטרַאפ רעכעלטנפע

 -ָאליפ ַא ןופ טנעלַאװיװקע רעד ,"רוטַארעטיל רעשידִיי ןופ טַאדידנַאק-טפַאשנסיװ;

 .(.ּפ .א --- טַארָאטקָאד-עיפָאס

 ,.."טיײקנַארק"קערש;

 ןַײז ןופ טלַאהסיױא ןפיוא זיא (ּפ .א --- וועִיק) רעִירּפ יו טניֹווו ןייטשנעקלָאווש
 רעשינִיַאוקוא) ןייארַאפ ןופ ןפרָאװעגסױרַא רָאנ ,טרירעג טשינ םיא טָאה'מ .יורפ
 -עצ קיטסַײג ןוא שיזיפ ןיא רע ."טייקיטעטמוא, רַאפ (.ּפ .א -- דנַאברַאפ-רעבַײרש
 רע .טקַױרַאב עלעסיבַא ךיז טציא .טייקנַארק-קערש ףיוא ןטילעג גנַאל טָאה ,ןכָארב
 -עגּפָא רעייז זיא רענַײז ןורכיז רעד ןרָאי עתמא ענַײז ופ רעטלע ךס ַא סא מקוק
 -יױןעצ ןצ טונימ עדעי ךיז טיירג זיא ןוא רעטקיטייועצ ַא קידנעטש זיא רע .טכַאווש
 | ."?ֵא ,לדליב ןַײּפ ַא ןענ

 טשינ -- רעטרעװ סרעבַײרש-וװירב םעד עקַאט זיא "?ֵא ,לדליב ןַײפ ַא; רעד)
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 תוכ למ-יגור ה 4 צ שיט ע װַא ס יד

 רענייא -- ןברָאטשעג גנַאל טשינ זיא רע -- ןעוועג זיא ןייטשנעקלָאוו דיוד .ענַײמ

 -יטעטמוא; ןופ אטח םעד ןיא טקידלושַאב םיא טָאה'מ .רעקִיַאזָארּפ עטסעב יד ןופ

 ןעוועג זיא הביס יד ..."ןרָאי עטלַא ,עטוג יד ןיא; ךָאנ ,רעַירפ לָאמ ךס ַא ךיוא "טייק

 ןשיטסילַאיצָאס; ןופ חסונ םעד ןיא ןבַײרש וצ רעווש ןעוועג זיא םיא -- עטושּפ ַא

 -ָאס יד ןרעדליש ,ןעוועשלעפ טניימעג קיטקַארּפ רעד ןיא טפָא טָאה סָאװ ,?םזילַאער

 -קערשע יד .ןברַאפ עטנוב ,עלערג ,עלעה ןיא טייקכעלקריו ערעטצניפ עשיטעוו

 ,טרפב רעבַײרש עשידִיי יד ןשיוװצ ,תאלוח עשיטעווָאס עטײרּפשרַאפ ַא זיא ?טייקנַארק

 ךָאנ יקסנַאירב .ש טימ טריסַאּפ טָאה סָאד ..ןעניז ןופ רעטנורַא :טושּפ טניימ סָאװ

 ןופ "לדליב,; עכעלקערש סָאד .ןרָאי עטצעל יד ןיא ערעדנַא ךס ַא טימ ןוא ,1955 ןיא

 סָאװ .ענעבילבעג -ןבעל יד ןופ רעגנילדנעצ ףיוא ןרעוו טלפכעג ןעק ןענײײטשנעקלָאװ

 -ָאס, ןיא רעבַײרש עשידִיי יד ןופ ןבעל ןקיטציא םעד ןופ דליב ךעלרעדיוש ַא רַאפ

 ,(.ּפ ,א -- !"דנַאלמייה שיטעוו

 דָארַאג ןברָאטשעג זיא סע זַא ,העידי יד ןעגנַאגרעד רימ וצ זיא געט יד טשרע;

 "עג זיא ,רעקיצנייא-ןוא-ןייא ןַא ,ןוז רעד .ןעמוקעגמוא ךיוא זיא ןיילַא רע .יורפ סווָאכ

 .?ןרָאװעג טעגרהרעד טרָאד זיא ןוא ,ןטַאט םעד ןשַאוונייר ידכ ,טנָארפ ןפיוא ןעגנַאג

 .ןגָאגַאדעּפ ןוא רעִיצרעד עשידִיי עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןוָאכָארָאג .ג)

 -יל ךָאנ ןוא .ןעגנולדנַאהּפָא עכעלטפַאשנסיװ ןוא רעכיב ייר ַא ןופ רבחמ רעד זיא רע

 םענופ רָאטקעריד רעד ןרָאװעג רע זיא ,ןַאשזדיבָאריב ןייק ןרָאפרעבירַא סגרעברעב

 קעווַא זיא ןוז רעד :רַאמשָאק ןוא עינָאריא עשיגַארט ַא רַאפ סָאװ .טוטיטסניא רעוועִיק

 ,ןלוש עשידִיי ןעיוב רַאפ -- ?דניז עכלעוו רַאפ ...?ןטַאט םעד ןשַאוונייר טנָארפ ןפיוא

 ,(.ּפ .א --- ?טוטיטסניא םעד

 ןוז םעד ןופ דליב סָאד ןסעגרַאפ טשינ ךיא ןעק ,ןיז ַײב ןיוש טלַאה ךיא זַא ןוא,

 ,ןטיירב ַא טימ ,גנַאר ןכיוה ןופ רעציּפָא ןַא ,(.ּפ .א --- קושטבַא .א) ?יימאש לשרעה, ןופ

 -עגּפַארַא גירק ןכָאנ דלַאב זיא רע .סנדרָא עקידעקסַאילב ךס ַא טימ ,לעניש ןקיברַאפ

 סרעטָאפ ןַײז ןופ ןדנעטשמוא יד ןגעוו ןטַײהלצנײא רעמ ןעניפעגסיוא וועִיק ןייק ןעמוק

 קנעדנָא סקושטבַא שטָאכ ןריטיליבַאהער וצ ןעַימַאב ךיז ןוא (1940 ןיא) םוקמוא

 ןוז וקיצנייא םעד ןופ דליב עשיטעטַאּפ סָאד ןסעגרַאפ טשינ ךיוא ןעק ךיא ןוא;

 ַײס ,רעטָאפ רעד ַײס .ווָאליב המלש רָאסעפָארּפ ןקיצרַאהטוג ,ןכעלרעדנּוװ םעד ןופ

 עלא טנעלפ ,ךעבענ ,ןוז רעד ןוא .טײקנַארק-קערש רעד ףיוא ןטילעג ןבָאה רעטומ יד

 -ומ יד ָאד ,רעטָאפ םעד ָאד ,טלַאטשנַא םעד ןיא ןבעגנַײרַא קיטשרענָאד ןוא קיטנַאמ

 ןבַאה ייז ...זיב .ןבעגנַײרַא קירוצ טזומעג דלַאב ןוא ,ןעמענסױרַא טפָא ךָאנרעד ייז .רעט

 רעזדנוא;, ןיא טָאה רעַײרש סירפא) ."תומשנ עטקינַײּפרַאפ ,ערשכ ערעייז טכיוהעגסיוא

 ַא ַײב ןווָאליב טימ 1945 ןיא ןעגנערברַאפ ןַײז ןגעוו טלייצרעד ,1960 יַאמ ןופ ?געוו

 ..ּפ .א -- ריביס ,קסווָאלדרעװס ןיא רדס-חסּפ

 רעדורב ַא ,קינזער בקעי רָאסעפָארּפ) עשַאי דנַײרפ רעטבילַאב רעזדנוא ןוא,
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 ץינַא ר טמָאֹפ ר עד נא סק על א

 טּפױה רעד ןוא רָאטקעריד-ףליהעג ןעוועג זיא עשַאי-בקעי .קינזער עּפיל רעטכיד ןופ

 רענייא ןוא ,רעכיב ךס ַא ןופ רָאטיױא ,טוטיטסניא ןופ שיצקעס רעשיגָאגַאדעּפ רעד ןופ

 ,(.ּפ .א -- דנַאלסוריטעװָאס ןיא ןגַארפ-סגנויצרעד רעביא ןטרעּפסקע עטסערג יד ןוֿפ

 ןברָאטשעג זיא ,ןגָאגַאדעּפ ןוא ןטנַאריּפסַא ליפ ױזַא טקיטלַאטשעג קיטסַײג טָאה סָאװ

 ןטעבעגנַײא ןעוועג זיא רע ּוװ ,עלעטעטש ןיילק ַא ןיא יורפ דעטבילעג ןַײז ןופ טַײוו

 ןעוועג ןטרָאד זיא רע ,טסייה סָאד) טוטיטסניא ןקנישטניילק ַא ןיא רָאסעּפָארּפ ַא יו

 לרוג ריא ןעמוקעגּפָא טלָאמעד זיא לרעטכעט קיצנייא ןַײז ןוא .(.ּפ .א -- טקישרַאפ

 -רַאפ ןעוועג רעדנוזַאב ,סע טסייה ,זיא רעטכָאט יד) .דנַאל ןופ ועטרע עטסטַײװ יד ןיא

 ,(.ּפ .א --- ..ןרעב עסַײװ יד טימ יצ ךשוח:-ירה יד רעטניה ץעגרע טקיש

 רעד ןופ רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעשידִיי רַאפ טוטיטסניא םענופ עדַײבעג יד

 .(וועיק) עימעדאקא-טפַאשנסיװ רעשינִיַארקא
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 תו כל מ- ייגור ה .צש יט 9 װאס יד

 ,טנַײה ףיוא גונעג ןַײז לָאז ,ונ;

 ךיא ןעוו ,ןטונימ ןוא ןהעש יד ןענַײז טוג יוװ .ןסירעצ רימ ןיא טרעוו ץרַאה ןַײמ,

 רענעי ןופ ןיוש זיא ץלַא סָאד זַא ,זיא טוג יו ןףטכענ ןכעלרעדיוש םעד טָא סעגרַאפ

 | י,טַײז

 טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ ליומ םעד ןיא ןעגנילק תורוש עטצעל יד שיגַארט יו

 ;ןדנווװ לפיוו !דנַאלסור-טעוװָאס ןופ טסניד ןיא ןבעגעגקעווצ ןבעל ןַײז ןופ רֶאי קיצרעפ

 ַאזַא ןופ ץרַאה םעד ןיא ןעלמַאזנָא טזומעג ךיז טָאה סע .גנולפייווצרַאפ ןוא גנושיוטנַא

 יי ?ןשטנעמ

 :רעבַיײרש ןבלעז םענופ ווירב רעדנַא ןַא ןופ גוצסיוא ןַא זיא טָא ןוא

 ןַאשזריבָאריב ןיא הטיחש יד

 -ַאב ןסיורג רעייז טנַײה זיב ןענייװַאב ןוא ןבעל ייז .ןבעל עקלענ ןוא עדיא..

 רעלטנש רעבָא ,דניק ריא ןופ טַײװ ןעוועג דיוא זיא עדיא ,רעטָאפ ןוא ןַאמ ןביל ןטכַאג

 טּפיוה ,קירע סקַאמ רָאסעּפָארּפ ןופ יורפ יד זיא עדיא) ,ןעמוקעג קירוצ ערעדנַא ןופ

 -גייא ןַײז זיא ילענ .טוטיטסניא םעניא קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ןופ

 סקירע ךיוא זַא ,ווירב םעד ןופ טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ .רעטכָאט עקיצ

 רימ טזָאל רעבַײרש-וװירב רעד .רעגַאל ַא ןיא טקישרַאפ גנַאלנרָאי ןעוועג זיא ױרּפ

 טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא סע יװ ,רָאי 10 ןופ רעקינייוו ןטרָאד ןעוועג זיא יז זַא ,ןסיוו

 -כיוו ַא) ןַאמרעבוה ךורב ןופ ןוא גרעברעביל ףסוי רָאסעפָארּפ ןופ ןעיורפ יד

 ךָאנרעד ,וועיק ןיא רעוט רעשיטעװָאס-ןײמעגלַא ןוא רעלטפַאשנסיװ רעשידִיי רעקיט

 -מוא יד ןופ ןעיורפ ערעדנַא טימ יװ ,קסווָארַאבַאכ ןיא ןוא "?טנגעג רעשידִיי, רעד ןיא

 ץנעגילעטניא רעשידִיי רעד ףיוא הטיחש רעכעלקערש רעד ןיא ,1927 ןיא עטכַארבעג

 | ,(.פ .א --- ןַאשזדיבָאריב ןיא

 | :ווירב ןבלעז םעד ןופ רעטַײוװ ריטיצ ךיא

 טשינ טלָאמעד ךָאנ זיא רע ,1926 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגקעװַא זיא ןַאמ סעדיא;,

 רע ּווו ,םייה רעד ןופ טַײוװ רעייז טקישרַאפ םיא טָאה'מ ,רָאי 28 עלופ ןייק ןעוועג טלַא

 -ילָאקק ףיוא ןרָאװעג קנַארק טעברַא רערעווש ןוא גנורענרעד רעטכעלש רעד ןופ זיא

 טוורּפעג רעירפ ךָאנ ןטרָאד טָאה רע .1927 רעבָאטקָא ןט17 םעד ןברָאטשעג זיא ןוא "סימ

 טָאה טַײצ רעבלעז רעד ןיא .ןעגנולעג טשינ םיא זיא'ס רָאנ ,דרָאמטסבלעז ןיײגַאב

 טלייטעג ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא (.ּפ .א --- ןַאטיוװעל) ןעלכימ ןעמונעגקעווַא ךיֹוא ןעמ

 סָאד .טרעקעגמוא טשינ לָאמ ןייק רעמ ןיוש ךיז -- ןַאמ סעדיא סָאװ לרוג ןבלעז םעד

 ןיא דיז ,יקצַאש .י ר"ד טול ,טָאה (ּפ .א --- קירע) ןַאמ סעדיא זַא ,טסבַײרש וד סָאװ

 ןעמ טָאה וועִיק ןיא) "דרוסבַא ןַא זיא ,קיטַאמעטַאמ טימ ןעמונרַאפ טַײװ ןטַײװ םעד

 -על לכימ ןוא ןקירע רָאנ טשינ טריטסערַא םישדח עטלייצעג ןופ ףשמ ןיא טלָאמעד

 םישדח רָאּפ ַא ןיא ןוא .טוטיטסניא םענופ רעוט ןוא רעריפ עקיטכיוו עלַא רָאנ ,ןאטיוז
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 ץנַאר עמָאּפ רעדנַאסקצלא

 טריסַאּפ טָאה עבלעז סָאד ,טרידיװקיל ןצנַאג ןיא טוטיטסניא םעד ןעמ טָאה םורַא
 עכעלקערש ןוא םָארגָאּפ ַא טריפעגכרוד טָאה'מ .קסנימ ןיא טוטיטסניא םעד טימ
 .טעטש ערעדנַא ןוא קסנימ ,וועיק ןופ ןלַאוטקעלעטניא עשידִיי עלַא ףיוא הטיחש
 ןשידִיי ןרַאפ ּפַאלק-טיױט ַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןעמ טעז ,טקעּפסָארטער ןיא ,טציא
 רעשידַיי רעד ןופ ּפָאק םעד טקַאהעגּפָא טָאה'מ .דנַאלסור-טעוװָאס ןיא ןזעוו-רוטלוק
 רעצנַאג רעד רַאפ ָאמַאניד-טּפיוה יד ןעוועג זיא טוטיטסניא רעוועיק רעד .רוטלוק
 יד .טיצַאדיװקיל יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .דנַאל ןיא טעברַא-רוטלוק
 ךיז וצ ןעמוק טנעקעג טשינ רעמ לָאמ ןייק טָאה ןעמ ןוא ,ּפָארַא-גרַאב רעד ,הדירי
 ;וירב ןבלעז םעד רָאפ ץעז ךיא .(.ּפ .א -- הטיחש רענעי ןופ

 -- זינעל ןופ טרעקעגמוא זיא ןעמָאנ רעד .רעטכָאט עקיצנייא סקירע) עקנילעג;
 טשינ שטָאכ ,רעטָאפ רעד יװ טבַאגַאב רעייז זיא יז .דניק ַא ןיילַא ןיוש טָאה (ּפ .א
 ןוא ןַאמ ןטבילעג-קרַאטש ריא ךָאנ ץלַא ךָאנ טרעיורט סָאװ ,רעטומ יד יװ ןייש ױזַא
 טשינ זיא רענעמ עכלעזַא ןופ ןעיורפ יד ןופ ךס ַא ,ונ .רעטכָאט רעד רַאפ רָאנ טבעל
 סייוו ךיא .תומוקמ עטַײװ ,עטַײװ יד ןופ ןעמוק ןכָאנ ןענעדרָאוצנַײא ךיז ןעוועג טכַײל
 ךס ַא ןטימעגסיוא טָאה סָאװ ,רעבַײרש ןשידִיי ןטמירַאב ַא ןופ יורפ ַא ןגעוו לַאפ ַא
 רעד ,לַאפוצ ןשירַאנ "ןכעלקילג;, ַא קנַאד ַא רָאנ הנויח ףיוא ןענידרַאפ ןעק ןוא תורצ
 רעטָאפ סנַאמ ריא ןופ ןעמָאנ רעטשרע רעד ןוא רעטָאפ סיורפ רעד ןופ ןעמָאנ רעטשרע
 ריא טימ טניֹוװ סָאװ ,רעטסעווש ַא טָאה ןַאמ רעד .עבלעז יד ןעוועג קילעפוצ ןענַײז
 סנַאמ םעד סָאװ ,עקנישַאמ-בַײרש ַא ףיוא טעברַא טימ ךיז ייז ןלייט -- ןעמַאזוצ

 .רעטסעווש ייווצ ןענַײז ייז זַא ,?ןצנַאטסניא, יד וליפַא ,עלַא ןעניימ .טגירק רעטסעווש |
 -ַאט ערעייז ןופ ןעמענ יד ,"סעװטסעשטָא; יד יא ,עבלעז יד ןענַײז סעילימַאפ יד יא
 ןיא ןפָארטש ןעמוקענּפָא ןענַײז ןַאמ ןטימ יז זַא ,טשינ רעבירעד טסייוו רענייק .סעט
 -ןַאפ עשיטעווָאס עקיזָאד יד ךַײא טלעפעג יוװ) ."ןברָאטשעג זיא רע ּוװ ,ןטַײװ עטַײװ יד
 שיטצװָאס ,, ןיא "ןקילג עשידִיי, יד ןופ ליּפשַײב ַא ךָאנ זיא סָאד ?קיגַארט עשיטסַאט
 ,(.ּפ .א --- "דנַאלמיײה

 ;ווירב ַא ךָאנ ןופ ןגוצסיוא ןענַײז טָא ןוא

 !סיסנערפ עביל ןוא ,רעדנַאסקעלַא רעביל ,רערעַײט;

 ךימ סָאװ ,ָאטשינ ץלַא ךָאנ רעבָא זיא ןטרָאד .רעכיב יד ןעמוקַאב סָאװ רָאנ;
 -וצ ערעדנַא יד ףיוא דלודעגמוא סיורג טימ טרַאװ ךיא .ןטסקרַאטשמַא טריסערעטניא
 ,סָאטָאפ ןוא רעכיב עטגָאזעג

 עריא ןיא ךעלגעמ זיא'ס לפיוו ףיוא) יונעג ןבירשעגנָא -- -- -- .צ רעזדנוא וצ;
 ,טגערפעגנָא ןוא ןסורג עקיצרַאה ערעייא טקישעגרעביא ריא ,ךַײא ןגעוו (ןעגנוגנידַאב
 הרירב ַא ...ךעבענ ,יז טגַײװש ,ןקישסױרַא ךוב סָאד ריא לָאז ךיא םיכסמ יז זיא יצ
 טיה ןוא טעברַא (ּפ .א -- רעבַײרש רעשידִיי רעטמירַאב ַא) רעגָאװש ס-.צ ?יז טָאה
 ןַײז ליוו רע .ןטַאש טשינ גיוא זייב ןייק םיא לָאז'ס ,דָיי רעמורפ ַא יו ,טנוזעג'ס ּפָא
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 תו כל ט- יג ור ה .צש יט ע װָא ס יד

 רעייז סיוא טעז ...צ זַא ,רימ טבַײרש עטנַאקַאב ַא סנַײמ ..קִיּור ןבעל ןרָאי לסיב טשער

 -רַא רערעוװש רענעגייא ריא רעסיוא .טנידרַאפ ןוא טעברַא יז שטָאכ ,טכעלש רעייז ןוא

 שַײרטעג ַא זיא יז .ףניפ ןופ החּפשימ ַא רַאפ ןטפַאשטריװ:זיוה יד ךָאנ יז טריפ ,טעב

 טלייצרעד רימ טָאה שבלעז סָאד .ןצנַאג ןיא יז טסעגרַאפ ךיז ןגעוו ןוא עבאב ןוא עמַאמ

 ןעוועג ָאד זיא סָאװ ,(.פ .א -- רעבַײרש ןשידִיי ןטמירַאב ַא ןופ רעטסעווש ַא) .ר

 ,דנַײרפ עריא ַײב טסַאנוצ

 ,המחלימ רעטצעל רעד טניז סרעדנוזַאב ןרָאי ערעווש ךס ַא טַאהעג טָאה ..צ;

 ,ןלױּפ ןופ ןעמוקעג זיא ןַאמ רעד לַײװ ,קערש ןיא טבעלעג ךיוא יז טָאה ןרָאי עגנַאל

 טקוקעג טשינ .טפַאשרעגריב רעשיטעווָאס ןַײז טימ טָאלג ןעוועג טשינ זיא סעפע ןוא

 ,טַאטש ןרעטניה טניוװעג גנַאל ןרָאי יז טָאה ,ןטסָאּפ ןכעלטרָאװטנַארַאפ ןכיוה ריא ףיוא

 םוצ שטָאכ ,עלהריד ַא ןגָארקעג םיוק סנטצעל רָאג טשרע ןוא ...לביטש-רבק ַא ןיא

 ןעמעוו ,עטנַאקַאב ןַײמ ױזַא רימ טבַײרש ,ווירב עטצעל יד ןופ םענייא ןיא .ןגָארטרַאפ

 טָאה ,רימ ַײב ןעוועג זיא ...צ :רוטַארעטיל עשידִיי ךוב ַא ;ענַאד ןופ טקישעג כָאה'כ

 ,טנייוועג ךס ַא ןוא ,ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל עטנַאקַאב-ױזַא יד ,ךוב סָאד טנעיילעג יז

 ןעמ ןעק ...צ ןופ ןעמָאנ ןלופ םעד) .."(תויתוא) ךעלעיסיוא עשידִיי יד ףיוא קידנקוק

 -עוו ןגעוו ,יורפ רעטמירַאב ַא ןופ זיא'ס שטָאכ ,ןקעדפיוא טשינ ,ןרעױדַאב םוצ ,ךָאנ

 ,(.פ .א -- ןבירששג רעכיב עצנַאג טָאה'מ ןעמ

 ...סעיפַארגָאטַאפ ןֶא ,רעכימ ןָא

 ;וירב רעדנַא ןַא ןיא ךיוא רימ ןעניפעג סָאטָאפ ןוא רעכיב ןגעוו

 -רעביא סָאװ טסּוװעג טשינ ןיוש .לווירב רעייא ןעמוקַאב ךעלדנע !ערעַײט ענַײמ,

 ,דלודעגמוא סיורג טימ ךיא טרַאװרעד סָאטָאפ ןוא רעכיב עטגָאזעגוצ יד .ןטכַארטוצ

 ריא סַאװ ,ךוב ןדעי ףרַאד ךיא -- ?ףרַאד ךיא רעכיב ַא רַאפ סָאװ ,ךימ טגערפ ריא

 ??טשינרָאג/ :טרָאװ סָאד טייטשרַאפ ריא .טשינ רָאג בָאה ךיא .ןקיש רָאנ רימ טנעק

 -גוזַאב ,ןקישקירוצ ץלַא ,ןענעיילרעביא ןכָאנ ,ךַײא ךיא לעװ ,ןַײז קיטיינ טעוו'ס ביוא

 ,טוטיטסניא ןגעוו ןוא ןופ רעכיב יד סרעד

 טָאה ריא עכלעוו ןגעוו ,סָאטָאפ יד ןקיש רימ ןטעב קרַאטש ךיוא ךַײא לעװ ךיא;

 -עג טשינ ןוא ןבָאה טנעקעג טשינ .טשינרַאג :לָאמַארעדיוװ בָאה ךיא .ןבירשעג רימ

 -רעפעג וצ .סעיפַארגָאטָאפ ןייק טשינ ,רעכיב עשידִיי ןייק טשינ ,ןריפסיורַא טנעק

 ..סעיפַארגָאטָאפ ןָא שטנעמ ַא ןוא רעכיב עשידִַיי ןָא דִיי ַא ןבילבעג ךיא ןיב ...ךעל

 .קרָאטש ןוא טנוזעג עדייב טַײז ..רעַײט רעייז רימ רַאפ טציא טייקיניילק עדעי זיא

 ,?=-- == == רעייא .יורפ ןַײמ ןופ סורג ןקיצרַאה ַא

 רעדייא רעמ זדנוא ךָאד ןלייצרעד ןיילַא ווירב ןטצעל םעד ןופ תורוש עקיצניװ יד

 "וט ײלרעלַא ןופ טקורדעג רדסכ ןרעוװ סָאװ ,רעכיב ןוא ןעלקיטרַא רעטרעדנוה יד

 ?טשינרָאג, טרָאװ סָאד .דנַאלסור-טעווָאס רעביא ןטרעּפסקע עטשרמולכ ןוא ןטסיר
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 ץ נא ר 9 מ ָא ּפ ר עד נא סק על א

 ארומ רעדָא ,טרָאטעג טשינ טָאה ןעמ זַא ,טסייה סע ...ךס א רָאג ...רָאג ָאד ןיוש טגָאז

 ...סלוסּפ-ףירט עשיטעווָאס יד ןעוועג ןענַײז ייז .רעכיב עשידִיי ךיז ַײב ןבָאה וצ ,טַאהעג

 -סנבעל ַא ןעוועג --- סָאטָאפ ןייק ,ןריפסורַא רעדָא ,ןבָאה טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה ךיוא

 -למיה ַא רַאפ סָאװ !סורג רעכעלקערש ַא רַאפ סָאװ :ןעַיײרשסיױוא ךיז טליוו סע ,רַאפעג

 עכעלרעדיוש ַא רַאפ סָאװ !קלָאפ ַא ןופ רוטלוק רעצנַאג ַא ןגעק ןכערברַאפ רעקידנעַײרש

 !עידעגַארט

 -ךעליירפ-ןסייהעג:טָאה-יבר רעד, יד ןבָאה ןיוש ןענעק םעט ַא רַאפ סָאװ ָאט

 טגָאז רע עכלעוו ןיא ,"דנַאלמיײה שיטצעװָאס, ןיא רענרעל לסָאי ַא ןופ רעדיל-"ןַײז

 :רעבַײרש ןשידִיי םענעבילבעג-ןבעל םוצ

 ןגָאלק וצ גונעג ןיוש ,ןענייו וצ ףוא ןיוש רעה

 ...ןגָאטרַאפ יד ןבָאה ןענח קיצנַײנ-ןוא-ךןַײנ

 ?ןעניור ןיא ןעמייה ?ןגעוו יד ףיוא םירבק

 ןשנירג ןלָאט יד ןוא גער ןוא ןוז ןסיורד

 ,עטכַאמרַאפ-בלַאה ץוש יד ,דנוװ יד טשינ לבָארג

 ףכַאמ טשינ קידעבעל םישודק עריַײט יד טסעװו

 -רַאפ-בלַאה ןדנווװ ,ןענִיּור ,םירבק ןגעוו דיל-ןענַארַאמ ַא זיא ןיילַא סָאד ןדַײס)

 תורוש-ץכעגעשזד יד ןבָאה ןיוש ןענעק םעט ַא רַאפ סָאװ ָאט .(...םישודק ןוא עטכַאמ
 :?דנַאלמיײה שיטעװָאס , ןיא טנַאָיֹר סקַאמ ןופ

 ?קילב ןַײמ זיא ױזַא רעטױל סָאװ ,ךיא בעל וו
 .טקילגַאב ןענַײז סע עלַא ױװ ,דנַאלמייה ןיא

 .!ץוקילג עשידִיי;

 שיטעװָאס; ןיא זיא טעב םענעגייא ןפיוא ןברַאטש וצ זַא ,ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ

 !ייװ ןוא ְךֶא ,?ןקילג עשידִיי, עסיורג יד ןופ רָאג ?דנַאלמייה
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 ? רעדורב ןייד זיא וו ,ןיק

 -עג ןטלמונַא טָאה גרובנערע ַאיליא רעבַײרש רעשיטעווָאס רעטמירַאב רעד

 -סגנוריגער רעלעיצעּפס ַא ַײב ןָאטעג רע טָאה סָאד .עדער עקידריווקרעמ ַא ןטלַאה

 רע .גָאטסטרובעג ןטס70 ןַײז דובכל ָאידַאר רעװקסָאמ רעד ףיוא םַארגָארּפ גנורעַײפ

 -שידִיי ןַײז ףיוא ץלָאטש זיא רע זַא ,טרימַאלקָארּפ קיטומ טייהנגעלעג רעד ַײב טָאה

 ןכלעוו ןגעוו ,םוטרעריטרַאמ ןשידִיי ןטימ טריציפיטנעדיא ןוליפַא ךיז טָאה רע .טייק

 ןוא יודיו רעקידריװקרעמ ןוא רעטמירַאב רעקינייו טשינ רעד ןיא ךיז טדער סע

 ,םיווּוט ןַאילוי --- ?ןליוּפ ןופ גרובנערע, סעד ןופ גנורעלקרעד-הבושת

 -עג סגרובנערע טרעדורעגפיוא טציא דָארג טָאה סע סָאװ ,ןגָאז וצ רעווש זיא'ס

 -סַאּפ ןגעק טקַא-המקנ רעשיטעווָאס רעטסעַײנ רעד רשפא .,,דָיי עלעטניּפ ןַײז ןוא ןסיוו

 -רַאפ ןיא ןוא ןע-דוי רעד ןיא ןטסעטָארּפ עשידִיי עטצעל יד רעדָא ?ןידנַיירפ סקַאנרעט

 ןייק רימ ַײב ןיא'ס רעבָא ?םזיטימעסיטנַא ןשיטעװָאס םעד ןגעק רעדנעל ענעדיש

 -יטנַא ןשיטעווָאס םעד טמַאדרַאפ עדער ןַײז ךרוד טָאה גרובנערע ךיוא זַא ,טשינ קפס

 ןיא סנוטרַאק רעכַײרטש יד ןיא טלגיּפשעגּפָא סנטצעל ךיז טָאה סָאװ ,םזיטימעס

 ןגעק ןוא ?םזִיַאדוי, ןגעו רעכיב עשיטעווָאס ייר ַא ןיא- יו ,?לידָאקָארק, רעװקסָאמ

 ,לארשי

 -ןרכיז ךוב ַא ןופ ןעלטיּפַאק גרובנערע ךיוא טקורד "ןבעל ןַײז ןופ טנוװָא; םוצ

 ַא טציא טפרַאװ עדערדָאידַאר ןַײז ןוא ."ןבעל ,ןרָאי ,ןשטנעמ; ןעמָאנ ןרעטנוא תונ

 ,ךוב ןַײז ףיוא ךיוא טכיל שידִיי לעיצעּפס

 ןופ ללש רעד רָאנ טשינ זיא ךוב סגרובנערע ןיא גנושַאררעביא עטסערג יד

 ןעמירַאב שממ ךיז ןוא ןכַײרטשרעטנוא סָאד ,ןָאט רעד ךיוא רָאנ ,ןטנעמָאמ עשידִיי

 -רעביא ךיז טימַאב רע זַא ,ןגיוא יד ןיא קרַאטש ךיז טפרַאװ ךיוא .טייקשידִיי ןַײז טימ

 "רע יד ןיא ןטסנידרַאפ עסיורג ענַײז ןגעוו ךעלגעמ רָאנ יו ךעלריפסיוא ױזַא ןבעגוצ

 -לָאב םעד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןרָאי עשיטנעדוטס ןוא עשיטסיזַאנמיג עטש

 ןציש ,סיוא טזַײװ ,רע טווּורּפ סוחי ן!;עיטסיװעשלָאב ןַײז טימ .טנורגרעטנוא ןשיטסיוועש

 ,סוחי ןשידִיי ןטרימַאלקָארּפ-קיטומ ןַײז

 -ביל טימ ןוא ךעלריפסיוא ױזַא ךוב םעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טדער גרובנערע

 טקעד רע .גנויצרעד ,טַײהדניק ,עמַאמ-עטַאט ענַײז ,םַאטשּפָא ןשידִיי ןַײז ןגעוו טפַאש

 -שידִיי ןַײז טנקיילרַאפ טשינ לָאמ ןייק טָאה רע ,תמא ,ןכַאז עטנַאקַאבמוא ךס ַא ףיוא

 -שידִיי רעמ ךס ַא ךיז ןיא טּפַאזעגנַייא טָאה רע זַא ,סיוא רע טגָאז לָאמ סָאד רָאנ .טייק

 .ןסיוו לָאז עמ טלָאװעג טציא זיב טָאה רע יוװ ,טייק

 יֿנַא םעד רע טמַאדרַאפ רָאנ טשינ .םיטרּפ ךס ַא ןיא קידריוװקרעמ זיא ךוב סָאד

2261 = 



 ץנא ר עמָאּפ רצדנַאסקעלא

 ןשיטעווָאס ןגעק ,טקַא-סגנוקידלושַאב ַא ,עגַאלקנָא ןַא שיטקַאפ זיא סע -- םזיטימעסיט

 -ַאּפ ןוא עשידִיי ןַײז ,יודיוװ ןַײז ,דיל-ןענַאװש סגרובנערע זיא ךוב סָאד .ללכב םישזער

 טניפעג ןטרָאד .ךוב-הבושת ַא רקיע רעד ןיא סע .עיפַארגָאיבָאטױא עשיטיל

 -ַאּפ עשירָאטסיה עסיורג ןופ ,ןרָאי עסיוועג ןופ ןעגנובַײרשַאב עשיטַאמַארד ךיוא ןעמ

 -עלרעדנווו ,עינַאּפש ןיא גירק-רעגריב רעד ,המחלימ:-טלעוו שטשרע יד יװ ,ןעגנוריס

 -- סרעלטסניק ןוא סרעמַײרש עטמירַאב ךס ַא ןופ ןטעוליס ןוא ןטערטרַאּפ-ןעּפ עכ

 יו -- ,דנַא"א ,יבָאקַאשז סקַאמ ,רָאלב רַאשיר ןַאשז ,ַארעוװיר ָאגעיד ,ָאסַאקיּפ ןגעוו

 ןגעוו ןעגנוגָאזסױרַא עטרילומרָאפ שינָאריא ןוא שינָאקַאל עטנַאסערעטניא רעייז ךיוא

 ןוא עיזעָאּפ ,טסנוק ,גנוביײרש-עטכישעג ,רענַאשז-ןרַאומעמ ,עיפָאסָאליפ ,טיוט ןוא ןבעל

 ןטנעמָאמ ןוא ןלעטש עשידִיי לָאצ ַא ןבעגרעביא לע ךיא .ןכַאז עקיטכיוו ערעדנַא

 לעוו ךיא .רעטרעוװ ענעגייא סגרובנערע טימ ,ךעלגעמ רָאנ יוװ ,ןוא ,ךוב םעד ןופ

 -טסעפ רעווש זיא'ס .ןגרובנערע טימ ןובשח ןשידִיי רעזדנוא ןכַאמ ןענעק טשינ רעבא

 -מוא םעד ןיא קלח ַא טָאה רע זַא ,ןעגנוקידלושַאב עברַאה יד ןופ תמא םעד ןלעטשוצ

 -סױרַא ךיז ןבָאה סעגַאלק עכלעזַא ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג .סרעבַײרש עשידִיי יד ןעגנערכ

 -ַאלימיסַא יד ןרידנַאגַאּפָארּפ וצ ןרָאװעג טצונעג רעבָא זיא רע ,זָאלדנורג רַאפ ןזיוועג

 רעטמירַאב-קירעיורט ןַײז ,לארשי-תנידמ וצ סַאה ןוא ,ןדִיי עשיטעווָאס יד ןופ עיצ

 תוכייש ןייק טשינ ןבָאה דנַאלסור-טעווָאס ןיא ןדִיי יד זַא ,*ַאדװַארּפ, רעד ןיא לקיטרַא

 לַאנגיס רעד ,עזַאב עשיטערָאעט יד ןעוועג ךָאד זיא ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןדִיי יד וצ

 -יילק ןייק טשינ רָאג זיא סָאד ןוא .רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד רַאפ

 -ידלעה ןוא עכעלדימרעדמוא ןַײז ןסעגרַאפ טשינ רעבַא ןעמ רָאט קיטַײצכללג .טייקינ

 ןוא .סיצַאנ יד ןגעק "סַאה ןופ רַאסימָאק, רעד יװ ,טַײצ המחלימ רעד ןיא טעברַא עש

 רעמסיורג ַא זיא גרובנערע זַא ,ןבעגוצ ךיוא עלַא ןזומ ,םיא ןגעוו ןגָאז טשינ לָאז'מ סָאװ

 ,.רעלעטשטפירש עטסטמירַאב ןוא עטסלעניגירָא יד ןופ רענייא ,טנַאלַאט

 -עלקרעד ענעגייא ןַײז תודע טגָאז םעד ןגעוו .יודיוו טגָאז ,הבושת טוט גרובנערע

 וצ וכוזרַאפ ןָא יודיוו ַא זיא -- ךוב-תונורֿכיז א ןוא ,יודיוו ַא זיא ךוב סעדעי, :גנור

 "ןדלעה עטכַארטעגסיױא ןופ סנטָאש יד רעטניה ךיז ןטלַאהַאב

 ךיא זע רָאנ ,טפַאשביל טימ ךיא ןָאמרעד ןרעטלע עניימ..., ;טביירש גרובנערע

 ,םיוב םעד ןופ טלקַײקעגקעװַא ךיז טָאה עלעּפע סָאד טַײוװ יו ,ךיא עז ,קירוצ ףיוא קוק

 .החפשמ רעשידִיי רעשיטַאבעלַאב ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיב'כ

 ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא יז :סעיצידַארט ךס ַא ןטלַאהעג רעַײט טָאה עמַאמ ןַײמ ,

 טָאה'מ ןעמָאנ סעמעוװ ,טָאג רַאפ טַאהעג ארומ טָאה'מ ּוװ ,החּפשמ רעזעיגילער ַא ןיא

 -רַאפ טשיג לָאמ ןייק טָאה יז ,ןּפיל יד ףיוא ןעגנערבפיורַא טסיזמוא טרָאטעג טשינ

 ,דרע רעד ףיוא ןעמָארגָאּפ יד טשינ ,למיה ןפיוא ןידה-םוי םעד טשינ ,ןסעג

 -עג טָאה סָאװ ,ןדִיי עשיסור רוד ןטשרע םוצ טרעהעג ןיוש טָאה עטַאט ןַײמ,

 ןיא זענרעל ןייג רַאפ ןטלָאשעג םיא טָאה עדייז רעד .ָאטעג ןופ ןסַײרוצסױרַא ךיז טכוז
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 תוכ למ :יגור ה 9 שיט עװַא ס יד

 ןגעק זיא טַײצ יד זַא ,ןענַאטשרַאפ רעבָא רע טָאה רעטלע רעד ףיוא ...לוש רעשיסור ַא

 .רעדניק יד טימ ןטעבעגרעביא ךיז טָאה ןוא ,םיא

 ךעלעפע יד ןבָאה ,עדייז רעד ןעוועג זיא עלעמייב סָאד זַא ,ןענעכער לָאז'מ ביוא;

 ,רַאזַאל ,סרעטעפ ענַײמ ןופ רענייא .ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ רעייז ןיא ןגיולפעצ ךיז

 ,טַארקָאמעדילַאיצָאס ַא ןרָאװעג זיא ,דניקרעטסעווש ןַײמ ,ןוז ןַײז .ןרָאװעג ךַײר זיא

 ןטרָאד ,זירַאּפ ןייק טרעדנַאװעגסױא ,עמרוט רעווָאנַאיקול רעד ןיא ןסעזעג ןרָאי עגנַאל

 -יור רעד ןיא קעװַא גירק-רעגריב ןופ טַײצ רעד ןיא ןוא ,:ײרעלָאמ טימ ןעמונרַאפ ךיז

 ,רעײדרַאװג-סַײװ יד ןופ ןרָאװעג טעגרהרעד זיא ןוא ײמרַא רעט

 -עצ טָאה ,שטנעמ רעקיניזטכַײל ַא ןעוועג ןיוש זיא ,סירָאב ,רעדורב ַא סרַאזַאל;

 רעטצפ רעטסגנִיי רעד ...עקירעמַא ןייק ןפָאלטנַא זיא ןוא טלעג סיקסדָארב טלצנערט

 ...קריצ ןקידנרעדנַאװ ַא טַאהעג ןוא ןענייה טצעזעגרעביא ,רעדיל ןבירשעג טָאה בייל

 ,"(וועיל) בייל רעטעפ ןַײמ ןופ םיכרד יד ףיוא קעװַא ,סיוא טזַײװ ,ןיב ךיא

 ןרַאפעגרעבירַא ןרעטלע יד ןענַײז ,טלַא רָאי 5 ןעוועג 1896 ןיא זיא גנובנערע ןעוו

 -ריב ַא סיקסדָארב ןופ רָאטקעריד ןרָאװעג זיא רעטָאפ ןַײז ּוװ ,עװקסָאמ ןייק וועיק ןופ

 גרובנערע .עלעטש רעד ןופ רעטָאפ ןַײז טגָאזעגּפָא יקסדָארב טָאה 1902 ןיא .ַיײרעיױרב

 טײקמערַאװ רעטסערג רעד טימ רעבָא .ןשטנעמ ןצלָאטש ַא יװ רעטָאפ םעד טרעדליש

 :ןעמַאמ ןַײז ןגעוו רע טבַײרש

 -נול עקנַארק טָאהעג טָאה יז :עכעלקנערק ַא רָאנ ,עטוג ַא ןעוועג זיא רעטומ יד;

 ,רעטסעוװש רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה יז .םייה רעד ןופ ןרָאפעגסױרַא ןטלעז ,ןעג

 .םיבורק ןופ החּפשימ רעסיורג ריא וצ שידִיי ףיוא ווירב עגנַאל ןבירשעג ,רימ טימ

 עמַאמ יד סָאװ ,טכיל עסיורג סָאד ןקָארשעג טָאה ךימ .ןטסַאפ יז טגעלפ רוּפיכ-םוי

 קידנעטש טָאה רעמיצפָאלש ריא ןיא ,רעגיווש ריא ןופ טַײצרָאי םוצ ןדניצנָא טגעלפ

 ."םיריױטקָאד ןעמוק ןגעלפ טפָא ,תואופר ןופ טקעמשעג

 ןטַיײלצ עגנַאל ךיז ןבָאה רעטסעוװש יד ןוא גרובנערע ּוװ ,ןדייז רעוועיק םעד ןגעוו

 רעמורפ ַא רעייז ןעוועג זיא דצ סעמַאמ רעד ןופ עדייז רעד; :רע טבַײרש ,טעװעדַאהעג

 עלַא טיהעגּפָא גנערטש ןעמ טָאה בוטש ןַײז ןיא .דרָאב רענרעבליז רעגנַאל ַא טימ ןקז

 -עג טשינ ןבָאה ענעסקַאװרעד יד ,ןעור טזומעג ןעמ טָאה תבש .םיניד ןוא םיגהנימ

 רימ ובָאה רעמוז .ןעװעדנַאמָאק טרָאטעג טשינ ןבָאה רעדניק יד ןוא ןרעכיור טרָאט

 (וועיק ןבעל קירעביוב סמכילע-םולש) עקרעיוב ןיא עשטַאד ףיוא טניווועג

 ךָאנרעד ,סַאלק-טיירגוצ ןרַאפ ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסיױא קידנצנעלג בָאה'כ2

 ךימ טעוו'מ זַא ןוא *עמרָאנ-טנעצָארּפא ַא טריטסיסקע סע זַא ,טסּוװעג ;ןטשרע ןרַאפ

 ךיא בָאה רָאי טכַא וצ ..,ןפניפ זיולב ןגירק לעוװ'כ ןעוו ,לַאפ םעד ןיא רָאנ ןעמענניירַא

 -טנעצָארּפ ,ָאװטסלעטישזָאװַארּפ; ,בשומה-םוחת ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,טסּוװעג טוג

 .ןעמָארגָאּפ ןוא סעמרָאנ

 -לע יד ןעוו .רעדניק עשיסור טימ טליּפשעג ךיז ,עװקסָאמ ןיא ןסקַאװעג ןיב'ב;,
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 ץ אר למָאּפ ר עדנַאסקצעלא

 ףיױא ךיז ןשיוצ טדערעג ייז ןבָאה ,רימ ןופ ןטלַאהַאב סעּפע טלָאװעג ןבָאה ןרעט/

 -עג טשינ ךיא בָאה -- ןשיסור םוצ טשינ ,ןשידִיי םוצ טשינ --- טָאג ןייק וצ .שידִיי

 רעהעג ךיא :ןפוא ןרעדנוזַאב ַא ףיוא ןעמונעגפיוא ךיא בָאה "דיי; טרָאװ סָאד .טנעװַאד

 -רשוי-טשינ טקוקעגסיוא רימ טָאה סָאד ;ןקידײלַאב וצ ןעמונעגנָא זיא'ס ןעמעוו ,יד וצ

 ןופ טָאה ,םורפ ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,עטַאט ןַײמ .ךעלריטַאנ קיטַײצכַײלג ןוא קיד

 רעייז ןרעטכלילרַאפ בילוצ טדמשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד טַאהעג טנַײּפ ןגעווטסעד

 לגנִיי ַא סעּפע טָאה ,עיזַאנמיג רעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ...לרוג

 םיא רימָאל ,עלעקנעב ַא ףיוא קעדישז ַא טציז; :ןעגניז ןביוהעגנָא סַאלק-טיירגוצ ןופ

 -שטָאװַאל :עלעדָאנ טימ עלעקנעב ךיז טמַארג שיסור ןיא) ?עלעדָאנ ַא ףיוא ןצעזקעוװַא

 ןיא ץעז ַא טגנַאלרעד םיא ךיא בָאה ,ךיז קידנטכַארטרַאפ טשינ .(ַאקשטָאװַאלוב-ַאק

 -ײלַאב טשינ .ןיוש ךימ טָאה רענייק ,דנַײרפ ןרָאװעג רימ ןענַײז ןכיג ןיא ןוא ,עדרָאמ

 ,"טקיד

 םעד ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז ןָא זיײוװדניק ןופ ןיוש גרובנערע טָאה ,ןעז ןעק ןעמ יו

 -ןַא עלַא ןוא סעמרָאנ-טנעצָארּפ ,ןעמָארגָאּפ יד ןופ טסּוװעג טָאה רע .םזיטימעסיטנַא

 ,ןדַיי ןגעק סעיצַאנימירקסיד ןוא תושיגנ ערעד

 ןעמָארגַאּפ טבעלעגכרוד טָאה

 -ימטעסיטנַא ןגעוו ,ןעלטיּפַאק עצנַאג ןיא ךעלריפסיוא טציא טלייצרעד גרובנערע

 -עטַארעג םיסינ טימ ךיז טַאה ןיילַא רע עכלעוו ןופ ,ןעמָארגָאּפ ןגעוו וליפַא ןוא ,םזיט

 .טעוו

 -עסיטנַא ןשיטעוװָאס םעד ןגעוו ןרָאצ ןוא רעצ סיורג טימ טדער רע :רעמ ךָאנ

 -מוא טשינ רועיש םיא ךיוא טָאה סָאװ ,לַארָאמ-םודס רעשיטעווָאס רעד ןגעוו ,םזיטימ

 -רָאפ טנעקעג ךיז רע טָאה ץלַא ןופ רעקינייװ זַא ,גָאטיײװ טימ טבַײרש רע .טכַארבעג

 ןבעגוצּפָא ןעמוקסיוא םיא לָאז ןבעל ןַײז ןופ עטכישעג רעד ןגעוו ךוב ַא ןיא זַא ,ןלעטש

 רָאג ,סע טסייה ,זיא'ס .םזיטימעסיטנַא ןופ עגַארפ רעד וצ ךעלטַײז ערעטיב ליפ ױזַא

 .ןבַײרש וצ ןעניז ןיא טַאהעג טשינ טָאה רע סָאװ ,ךוב שידִיי ַא ןעמוקעגסיורא

 ,קנוװ ןפיוא טפָא טדער ,טשינ טגָאזרעד ,לסיב שּפיה ַא ךָאנ טלמַאטש רע ,תמא

 רעמ ןעמוקסיורַא ארומ ךָאנ טָאה רע .טקערידמוא ,טלעטשרַאפ ,ןשינערעהוצנָא ךרוד

 ןגעװ .ןבַײרש וצ קיטַײצירפ ךָאנ זיא ךעלטיּפַאק עסיוועג זַא ,וצ ןילַא טיג רע .ןפָא

 ךעלגעממוא לַײװרעד זיא ןכַאז ךס ַא ,ןלייצרעד טשינ ךָאנ רע ןעק ןשטנעמ עסיוועג

 רָאג זיב ןיא ,ןבירשעג טציא זיב ןיוש טָאה רע סָאװ ,סָאד ךיוא רעבָא .ןקעדוצפיוא

 ,קידנשַא-עביא ןוא טגַאװעג ,קיטכיוו

 רעמ ןליפַא זיא --- ,ןזליװסיורַא רעטעּפש ךעלגעמ ךיז טעוװ --- ,ךוב סגרובנערע

 ךיז רע טלעטש קילעפוצ טשינ ןוא ."ָאגַאװישז רָאטקָאד; רעדייא שיטעוװָאס ײטנַא
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 תו כל מ יגור ה ּעש י ט על װ ָא ס יד

 -דנעצ ןוא ןטנַאמלַאב ןוא ןקַאנרעטסַאּפ -- ןגעוו שיטַאּפמיס טבַײרש ןוא --- רַאפ ןַײא
 ןטעװָאס יד ןופ רענגעק ענעכָארּפשעגסיױא ערעדנַא רעגניל

 ;םָארגַאּפ רעווענעשעק ןופ טרעהעג דניק סלַא ךָאנ טָאה רע זַא ,טבַײרש גרובנערע

 טלַא טלָאמעד ןיב'כ -- םָארגָאּפ רעווענעשעק םעד ןגעוו סעטכישעג קנעדעג ךיא;

 ךיא רָאנ .ךָאז עכעלקערש ַא טריסַאּפ טָאה'ס זַא ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא ;רָאי 12 ןעוועג

 -נַאשז יד ,רָאטַאנרעכוג רעד ,רַאצ רעד ןעוועג זיא םעד ןיא קידלוש זַא ,טסּוװעג בָאה

 ;טפַאשרעהטסבלעז רעד ןגעק ןענַײז ןשטנעמ עשיטַײל עלַא זַא ,טסוװעג ןיוש ;ןרַאד

 ,םָארגָאּפ םעד ןופ טנרָאצרעד ןענַײז ָאקנעלָארָאק ,ווָאכעשט .,יָאטסלָאט זַא ,טסּוװעג

 וצ טפור "ןינַאלװעיק, רעד זַא ,טרעהעג ךיא בָאה ,וועַיק ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 ענעטלָאשרַאפ, ַא טױיטסיזקע סע זַא ,קיורמוא זיא לָאדאּפ ןפיוא זַא ,"סעוװַארּפסַאר;

 ,"עגַארפ-ןדיי

 לרוג רעד !ןעגנונעפָאה ךס ַא ןוא ןטייקיטכערטרעדינ ךס ַא :טַײצ ענדָאמ ַא ןעוועג;,

 + טרעדורעגפיוא טָאד (סופיירד) רעציּפָא ןשיזיוצנַארפ ןטּפשימרַאפ קידלושמוא ןייא ןופ

 טסצו וד ביוא; ןענערָאװ ךימ טגעלפ עטַאט ןַײמ ,עּפָאריײא ןופ ןשטנעמ עטסעב יד

 .?עװקסָאמ ןיא ןעניֹוװ ןענעק טשינ וטסעוװ ,גנודליב-טעטיסרעווינוא ןייק ןבָאה טשינ

 טלעוו רעד ףיוא ץלַא ןיוש ךיז טעװ עיזַאנמיג ןקידנע לעוו'כ זיב :ןרעפטנע געלפ ךיא

 -סָאמ, יד ןיא רעדָא "ןינַאילוועיק, ןיא ןעלקיטרַא יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ ןטַײב

 -דליוו רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןופ ןכליהּפָא עטצעל יד ןענַײז ?יטסָאמָאדעװ ַאיקסװַאק

 רעד ןגעוו ךוב ַא ןיא זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג ךיז ךיא בָאה ץלַא ןופ רעקינייו ;טייק

 רעד וצ ןעלטַײז ערעטיב ךס ַא ןבעגוצּפָא ןעמוקסיוא רימ לָאז ןבעל ןַײמ ןופ עטכישעג

 -רעביא ןַא ןַײז וצ טנַײשעג טרעדנוהרָאי ןופ בייהנָא ןיא טָאה סָאװ ,עגַארּפ רעקיזָאד

 ."ןדגיוושרַאפ ךיג טעװ סָאװ ,שינעבַײלב

 -רעד ןוא גנושיוטנַא ענעגייא ןַײז טקירדעגסיױא תורוש יד ןיא טָאה גרובנערע
 -עגמוא טשינ רעיש-רעיש טָאה סָאװ ,םזיטימעסיטנַא ןשיטעווָאס םעד ןופ גנוניוטש
 רָאי םעד ןיא טנָאמרעד ךיז בָאה'כ, :רעטַײװ טבַײרש רע .ןילַא םיא ךיוא טכַארב
 ןייל ,ךעלקריוו ןוא .?טילָאּפָאמסָאק, ןפורעג ךימ ןבָאה ןשטנעמ עסיוועג ןעוו ,9
 בָאה ןכַאז ערעדנַא עלַא ץוח ַא ןעניפעג טנעקעג טשינ ןעמ טָאה טערבליצ ןרעסעב
 רענַײי ןיא .ןליוו ןטוג ןטימ ַײס ,טייהרענעגנּוװצעג ַײס -- זירַאּפ ןיא טניווװעג גנַאל ךיא

 -ַאב ַא ,"סעגַאידָארב עזָאלטרָאּפסַאּפ,/ יד ןגעוו ןבַײרש וצ טַאהעג ביל ןעמ טָאה טַײצ
 סָאד ןעוועג טשינ רעיש זיא דנַאלסור ןיא ןעניֹוװ ןקידנעטש ןגעוו לריּפַאּפ-גנוקיטעטש
 ?עטסקידנדײשטנַא עמַאס

 זיא ,דנַאלסיוא ןיא ןעוועג לָאמַא זיא'מ סָאװ ,ןילַא טקַאפ רעד ןיוש ,טסייה סָאד
 -סיוא ןיא דָארג זַא ,ךיז טרעפטנערַאפ גרובנערע ןוא .דניז ַא רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג
 -ימע עטמירַאב רעייז זַא ןוא ,דנַאלרעטומ ןכָאנ טפַאשקנעב יד ךיז טקרַאטשרַאפ דנַאל
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 ץ ג אר עטָאפ ר צדנא סקעלא

 קרעװ עטסעב יד ןבָאה גרעבדנירטס ןוא ןעסביא ,לָאגָאג ,וועינעגרוט ,ענַײה יװ ,ןטנַארג

 .עיצַארגימע רעד ןיא דָארג ןבירשעג רעדנעלטרובעג ערעייז ןגעוו

 -טרָאּפסַאּפ , ,?טילָאּפָאמסָאק, ןעַײרשעג יד זַא ,ןסייוו עלַא סָאװ ,טסייוו גרובנערע

 -רַאפ ַאט .ןדַיי ןגעק רָאנ טדנעוועג ןעוועג ןענַײז ,רעטַײװ ױזַא ןוא "סעגַאידָארב עזָאל

 ?םזיטימעסיטנַא :ןעמָאנ ןקיטכיר ןטימ ןפורנָא טשינ סָאד סָאוװ

 רעטנכערעגסיוא ,רעקיטולבטלַאק רעד ךָאנ ןעמוקעג ךָאד זיא 1949 רָאי סָאד

 ,ןָאסלעגרעב ,סלעָאכימ יו ,דנַײרפ ןוא םירבח עטנעָאנ סגרובנערע ןופ גנודרָאמרעד

  רעטרעדנוה ןופ ןטסערַא יד ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא סָאד .ערעדנַא ןוא יקסווָאזָאל ,רעפעפ

 -סישַאפיטנַא ןשידַיי ןופ רעדילגטימ טנכערעגנַײרַא ,רעלטסניק ןוא רעבַיײרש עשידִיי

 טָאה רָאי םעד ןיא .דילגטימ רעבושח ַא ןעוועג זיא גרובנערע ּוװ ,טעטימָאק ןשיט

 רעד רַאפ יו ,רעבַײרש עשידִיי יד ןופ ןדרָאמ יד רַאפ ןעגנוטיירגוצ יד ןביוהעגנָא ןעמ

 עלא ןופ גנוקישרַאפ רעד וצ ןריפ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,"גנורעוושרַאפ םיריוטקָאד;

 ןעוועג טלָאמעד ךָאד זיא ןיילַא רע .גנוטָארסױא רעשיזיפ רעייז וצ ,ריביס ןייק ןדִיי

 ַא .טײקשידִיי ןַײז רַאפ ןסָאשרעד ןוא טריטסערַא ןרעוו וצ רַאפעג רעטסערג רעד ןיא

 עטוג ןבַײרש ןטרָאד ןוא "ןליוו ןטוג ןטימ/ זירַאּפ ןיא ןעגנערברַאפ ןופ דניז יד ץוח

 -רעד ןרעו טשינ עיפַארגָאיבָאטױא ןַײז ןיא לָאז סָאװרַאפ ָאט ,קרעװ עשיטעוװָאס-יטנַא

 -למיה עכלעזַא ןגעק ןפָא ןריטסעטָארּפ טשינ סָאװ רַאפ ?םעד ןגעוו רעמ לסיב ַא טלייצ

 ?סנכערברַאפ עקידנעַיײרש

 -ציא דָאנ טרעטיצ ןגרובנערע ףיוא זַא ,תועמשמ ,רעפטנע רעקיצנייא רעד זיא

 ןלייצרעד ןרַאפ ּפָאק ןַײז ןרילרַאפ ןעק רע זַא ,ארומ ץלַא ךָאנ טָאה רע ,.לעפ יד רעט

 ,ךָאד טזַײװַאב ןידנַיײרפ סקַאנרעטסַאּפ ןגעק טקַא-המקנ רעטצעל רעד ןוא .תמא םעד

 .טכער טָאה רע זַא

 ןבילבעג זיא רע סָאװ ,עקַאט סע טמוק יװ ,עגַארפ רעקיטכיוו רעייז רעד ףיוא

 ,דגַיײרפ ןוא םירבח עטמירַאב ענַײז ןופ לרוג םעד ןלייט ןופ טײרדעגסױרַא ךיז ,ןבעל

 ןענַײז (ןסָאנעג-טַײצ) סעקינסעווער ענַײמ ןופ ךס ַא; :טרָא רעדנַא ןַא ןיא רע טרעפטנע

 ,רַאפרעד טשינ -- ןבעל ןבילבעג ןיב ךיא .טַײצ רעד ןופ רעדער יד רעטנוא ןלַאפעג

 ןַארַאפ ןענַײז סע סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ,רעגילק רעדָא רעקרַאטש ןעוועג ןיב ךיא סָאװ

 -טַאמכַאש רעטליּפשעג-טוג ַא ןָא טשינ טנָאמרעד ןשטנעמ ַא ןופ לרוג רעד ןעוו ,ןטַײצ

 רענייר ַא ,לזמ ןופ ךַאז ַא ןעוועג זיא'ס ,טסייה סָאד ."ײרעטָאל ַא ןָא רָאנ ,עיטרַאּפ

 .סנ ַא ,לַאפוצ

 טגָאז רע .ןבָאה ארומ ןופ עגַארּפ רעד ןגעו ךס ַא רע טבַײרש טסיזמוא טשינ

 ןיא טשינ ,טנָארפ ןפיוא טַאהעג טשינ ארומ ןייק לָאמ ןייק בָאה ןיילַא ךיא, :ןפָא רעייז

 -נעטש ןיא טבעלעג ךיא בָאה ,םייה רעד ןיא קידנעייז רעבָא .ּוושרעדנַא טשינ ,עינַאּפש

 ..."לקעלג ןופ ןעגנילק ןפיוא ,ריט רעד ןיא ּפַאלק ַא ףיוא טרַאװעג בָאה'כ :ארומ רעקיד

 ארומ םויה-דע ךָאנ טָאה ןוא -- טַאהעג ארומ טָאה ,גרובנערע וליפַא ,גרובנערע ,רָאלק
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 תוכ למ-יגור ה 9 שיט ע װאס יד

 טימ טריסַאּפ טָאה סָאד יװ ,רעצריק ּפָאק א טימ ןכַאמ טשיג םיא ךיוא לָאזמ זַא --

 יד ךָאד זיא ןײלַא סָאד ,דנַײרפ ןוא םירבח ,עטנענימָארּפ רעייז ,עקילָאצליפ ענַײז

 !דנַאברַאפ-ןטעװָאס םעד ןגעק עגַאלקנָא עטסערג

 ןטכירַאב עטקורדעג יד ּפָא ךיוא גרובנערע טנקייל ןפוא ןטקערידמוא ןַא ףיוא

 רע זַא ןוא ,רוסמ ַא ןרָאװעג זיא רע סָאװ ,םעד קנַאד ַא רָאנ ןבעל ןבילבעג זיא רע זַא

 סַאלק-טיירגוצ ַא ןיא ךָאנ זַא ,טלייצרעד רע .רעבַײרש עשידִיי יד טרסמעג ךיוא טָאה

 ,רוסמ ַא ןַײז רַאפ םענייא ןגָאלשעג טָאה'מ יו ,ןעזעג לָאמ ַא רע טָאה עיזַאנמיג ןופ

 ןבעל ץנַאג ןַײז רע טליפ טלָאמעד טניז ןוא ,טצירקעגנַײא קרַאטש םיא ַײב ךיז טָאה סָאד

 -רבח ןופ ליפעג ַא טצנַאלפעגנַײא ךיוא םיא ןיא טָאה עיזַאנמיג יד .םירסומ וצ לקע ןַא

 רע רָאנ ביוא ,ןקידלוש ַא וליפַא ןצישַאב ןופ ,רע טרעלקרעד ,טעטירַאדילָאס רעש

 .ָאתורבח רענעגייא רעד ןופ ןעוועג זיא

 טלַאה סָאװ ,לַארָאמ-םודס עשיטעווָאס יד רע טמַאדרַאפ ןפוא ןכעלנע ןַא ףיוא

 זַא ,טלייצרעד גרובנערע .םזינומָאק םעד טפלפה סָאד רָאנ ביוא ,הווצימ ַא רַאפ הריסמ

 ,רעדניק עשינַאּפש טכַארבעג טָאה'מ ןיהּוװ ,זיוהרעדניק ַא ןופ ןירערעל ַא טָאה 1938 ןיא

 -סױרַא ךיז טָאה; ."ןטסיכרַאנַא ןענַײז יז ,רעווש זיא ייז טימ , זַא ,םיא רַאפ טגָאלקעג ךיז

 ,עגַארפ רעד ףיוא ןוא ,עזַאװ ַא ןכָארבעצ ךיז ןליּפש םַײב ןבָאה רעדניק יד זַא ,ןזיוועג

 -ינָאריא גרובנערע ןוא ."עלַא; :רעפטנע רעד ןעמוקעג זיא ,ןָאטעג סָאד טָאה סע רעוו

 םעד ןיא זַא ,ןירערעל יד ןגַײצרעביא טווַירּפעג גנַאל בָאה ךיא, :טריטנעמָאק ןוא טריז

 טעינ רָאנ ,ןגַײצרעביא טווּורּפעג .טרעקרַאפ טקנוּפ .םזיכרַאנַא םוש ןייק ָאטשינ זיא

 ,ןרעה טימרעד זדנוא טזָאל גרובנערע .קידנטַײדַאב-ליפ רעייז רע טגָאז ,"טגַײצרעביא

 -םודס רעד ַײב םויה-דע ךָאנ ךיז ןטלַאה ,עטמַאַאב עשיטעווָאס עלַא יו ,ןירערעל יד זַא

 .הווצימ ַא זיא הריסמ זַא ,לָארָאמ

 ןעוועג ןיא סָאװ ,ינַאילידָאמ ןגעוו קידנדייר סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ זיא'ס ןוא

 רעד זַא ,רעטנוא רע טכַײרטש ,1912 טניז זירַאּפ ןיא רבח רעטנעָאנ ַא סגרובנערע

 ַא, .דָיי רעצלָאטש א ןעוועג זיא רעלטסניק רעטמירַאב-טלעוו רענעמוקעגמוא-שיגַארט

 עינַאּפש-שוריג ןכָאנ ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד ןופ עקימַאטשּפָא יד ןעמ טפור ױזַא --- ידרפס

 טלייצרעד גרובנערע ."ןענַאקלַאב יד ףיוא ,עילַאטיא ןיא ,סנַאװָארּפ ןיא טצעזַאב ךיז

 -ידָאמ ןוא עפַאק רעזירַאּפ ַא ןיא ןסעזעג לָאמַא ןענַײז ינַאילידַאמ ןוא רע יװ ,רעטַײװ

 ריד לעװ ןוא דַיי ַא ןיב ךיא !קסיּפ ןַײד ךַאמרַאפ, :ןעירשעגסיוא גנילצולּפ טָאה ינַאיל

 -ַאב טָאה ינַאילידָאמ ."ןגָאז טשינ לָאמ ַא ךָאֵנ ןיוש סע טסעוװ וד זַא ,ןעגנַאלרעד דלַאב

 ןבָאה רימ סָאװ דָאש ַא; ןפורעגסיוא לוק ןכיוה ַא ףיוא ןוא עװַאק רעד רַאפ טלָאצ

 טגערפעג רעטעּפש םיא טָאה גרובנערע ..."םיריזח ןעמוק ָאד .טעשזדנָאלברַאפ רעהַא

 ,לשיט ןקיַײברעד םַײב רעליּפש-ןטרָאק יד ןדִיי ןגעו טדערעג סנױזַא ןבָאה סע סָאװ

 -טנעעג ינַאילידָאמ טָאה ,"ןכַאז עטנַאקַאב יד; .םילכ יד ןופ סױרַא זיא רע סָאװ ןופ
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 ץ ג א ר 9 מ ַא ּפ ר עד גַא סק על ַא

 טַײצ רעד ןיא ,ַײרערימשילזדניּפ טימ ךיז םענרַאפ ךיא סָאװ טסירדרַאפ'ס, .טרעפ

 ...עדרָאמ רעד ןיא םיריזח יד-טָא ןעגנַאלרעד רָאי 2300 ךעלגעמ ןפרַאד ךָאנ טעוו'מ סָאװ

 ןיא רענעריובעג ַא ,עדייז ןַײז זַא ,ןגרובנערע טלייצרעד ךיוא טָאה ינַאילידָאמ

 רעבָא .דרע לקיטש ַא טפיוקעג טָאה ןוא ןטרָאגנַײװ ַא ןצנַאלּפ טלָאװעג טָאה ,םיור

 סעכ רַאפ עדייז רעד זיא ,ןדָאב ןציזַאב טרָאטעג טשינ ןטרָאד ןדִיי ןבָאה ץעזעג ןטיול

 -לידָאמ .תוחּפשימ עשידִיי לָאצ ַא טניוװועג ןבָאה סע ּוװ ,ָאנרָאװיל ןייק ןרָאפעגרעבירַא

 םעד ,ימורה לאונמע ןופ ןטענַאס עשינעילַאטיא טנעיײלעגרָאפ ךיוא םיא טָאה ינַאי

 -ייצכַײלג ןוא ערעטיב ,עקידנרעטסעל, ,טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ טעָאּפ ןטמירַאב ןשידִיי

 ."ןבעל ןרַאפ גנורעטסַײגַאב טימ לופ קיט

 ןגעלפ רעמיור יד ןעוו זַא ,טלייצרעד ךיוא םיא טָאה רעלָאמ רעטמירַאב רעד

 ןשידִיי ַא ןלעטשוצ טזומעג הליהק עשידַיי יד טָאה ,גנורעַיײפ-לַאוװינרַאק ַא ןענעדרָאנַײא

 עצנַאג יד רעטעקַאנ ַא ןפיולכרוד לָאמ ַײרד ןומ טגעלפ סָאװ ,רעפיול-ןָאיּפמעשט

 עג ןוא ןפָאשיב יד ןופ ךיוא יו ,ןומה םעד ןופ ןפור-קזוח יד ןופ טײלגַאב ,טָאטש

 .עטדנַאז

 .עמעָאּפ ַא ןבירשעגנָא םעד ןגעוו טלָאמעד טָאה רע זַא ,ַיײברעד טגָאז גרובנערע

 סיוושג זיא ינַאילידָאמ ןופ ןטנעמַאמ עשידִיי יד ךעלריפסיוא ױזַא ןבעגרעביא סָאד

 סוחי ןשידִיי סינַאילידָאמ ןופ גנוכַײרטשרעטנוא יד .,רימ ךיז טכוד ,לַאפוצ ןייק טשינ

 -ַאמ טימ עיצַאקיפיטנעדיא ןַײז .ןײלַא ןגרובנערע ףיוא ךיוא טריטקעלפער ץלָאטש ןוא

 :הבושת סמיוווט ןַאילוי טימ עיצַאקיפיטנעדיא סגרובנערע וצ ךעלנע ןיא ןינַאיליד

 ,גָאטסטרובעג ןטס70 ןַײז ןופ גנורעַײפ רעוקסָאמ רעד ליב גנורעלקרעד

 טקעדעגפיוא ךיוא תונורכיז ךוב ןַײז ןופ לייט ןטייווצ זיא ,בגא ,טָאה גרובנערע

 זיא סָאװ ,-ןי א ,םַאטשלעדנַאמ פיסָא רעטכיד ןשיטעוװָאס ןטמירַאב ןופ לרוג םעד

 עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא םַאטשלעדנַאמ .ןרָאי רעק20 יד ןיא ךָאנ ןדנווושרַאפ

 ןעמַאטשלעדנַאמ טָאה'מ .רעכיב -רעדיל 4 ןופ רָאטיױא ןַא ,ןטסילָאבמיס עשיטעווָאס

 ןענופעגסיוא טָאה גרובנערע .ןענילַאטס ףיוא עריטַאס ַא ןענעיילרָאפ רַאפ טריטסערַא

 ןעצ ,1940 ןיא ןברָאטשעג זיא םַאטשלעדנַאמ זַא ,טציא רע טלייצרעד ,1952 ןיא ךָאנ

 ןבעל ןציז טגעלפ ןוא קנַארק ןעוועג זיא רע .םייה ןַײז זופ טַײװ רעטעמַאליק טנזיוט

 -יידַאבליפ םעד ןגשוו טגָאז גרובנערע ןוא .עיזעָאּפ ןריטיצער ,קינייװנסיוא ףיוא ןוא ןוויֹוא

 -ַאװ זָאלג ַא ןעקנירט וצ טַאחעג ארומ קידנעטש טָאה םַאטשלעדנַאמ ּפיסָאק :קידנט

 ,טומ ליפ ױזַא טגָאמרַאפ רע טָאה ךָאד .טכָאקעג רעִירפ ןעוועג טשינ זיא'ס ביוא ,רעס

 טריטיצער טָאה רע ןעוו ,טנעמָאמ םענעי זיב טױיריּפסניא ןבעל ץנַאג ַא םיא טָאה סָאװ

 ןגעק ןעגנוטערטסורַא עקיטומ שיטקַאפ ָאד טסירגַאב גרובנערע .רעטַײש םַײב ןטענָאס

 ןטסינילַאטס יד ןוא םזינילַאטס םענעבילבעג םעד ןגעק יוװ ,ןענילַאטס

 ,םישטגעיװשָא ,סעצָארּפ-סופיירד םעד ןגעוו ךוב ןַײז ןיא ךָאנ טביײרש גרובנערע

 "ידיי שױעדנַא רעגנילדנעצ ןוא ןסלעָאכימ ,ןיקסווָאזָאל ,ןוָאטרַאמ ,יסנַארד ,קענַאדיאמ
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 תהו כ ל מי יג ור ה 9 שיט ע װַא ס יד

 רעד ןופ ,ןעמערק ,רעדעפ ,ןיטוס ,לַאגַאש טנכערעגנַײרַא ,רעלטסניק ןוא רעבַײרש עש

 ןָא טעמכ טקורדעגּפָא טָאה טסידנוב ַא זַא ,ךיוא טלייצרעד רע ...עכָאּפע-?דנַאטָאר,

 זַא .גנוקעדפיוא עלענָאיצַאסנעס יד ךיוא טגנערב רע .רעדיל ךוב ןטשרע ןַײז טלָאצעג

 -קיטרַא עשיטימעסיטנַא ןבירשעג טָאה סָאװ ,טעפ רעטכיד רעשיסור רעטמירַאב רעד

 ןליפַא ןוא ,דַיי ַא ןעוועג זיא עטַאט ןַײז זַא ,ןענופעגסיוא טיוט ןַײז רַאפ ץרוק טָאה ,ןעל

 ,רעטדמשעג ןייק טשינ

 -עטניא רעייז טימ טעװעקיּפעגנָא ךיוא זיא ,תונורכיז ךוב רעטייווצ ,רעַײנ רעד

 .טנָא גרובנערע .ןטנעמָאמ עשידִיי עקידריווקרעמ ןוא ,עטנַאקַאבמוא טפָא ,עטנַאסער
 ןופ שזַא םיא ַײב ךיז טיצ סָאװ ,"סוחי ןשידִיי, ןַײז ןופ ןטקַאפ ךָאנ ןטרָאד טקעלּפ

 "עג ןבירטרַאפ ןענַײז סָאװ ןדִיי ןופ ,דרפס-ילוג יד ןופ ,טסייה'ס ,עדַאנַארג ,עוװָאדרָאק
 ,עינַאּפש ןופ ןרָאוװ

 לָאמ ךס ַא םיא טָאה'מ זַא ;ןעמָארנָאּפ עטבעלעגרעביא ןופ זדנוא טלייצרעד רע

 ןופ ןטילעג ךס ַא טָאה רע זַא ;דָיי א זיא רע סָאװ רַאפרעד רָאנ ןענעגרהרעד טלָאװעג

 ;טעװעטַארעג םיסינ ךרוד ךיז ןוא ,עיצולָאװער רעד ךָאנ יא ,רַאפ יא ,םזיטימעסיטנָא

 ןרַאפ ןרינָאיּפש ןיא טקידלושַאב םיא ןבָאה סעקינועּפעג יא ,רעײדרַאװגסַײװ יא זַא

 .ןעמרָאפ עליטבוס רעמ ןעמונעגנָא ןעגנוקינַײּפ יד ןבָאה רעטעּפש זַא ;דצ ןטייווצ

 -גַײרַא ,ןדִיי ךס ַא טניווועג ןבָאה סע ּוװ ,וועיק טָאטש יד זַא ,טלייצרעד גרובנערע

 דניק סלַא טָאה רע ןעמעוו ,םכילע-םולש ןופ טָאטש יד -- ,םיבורק ענַײז טנכערעג

 וליפָא רעדייא ,ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנַײא רעמ םיא זיא -- סַאג:טּפיוה רעד ףיוא ןעזעג

 -ליש רֶצ .ןבעל ןַײז ןופ לייט ןטסערג םעד טניווװעג טָאה רע ּוװ ,זירַאּפ ןוא עװקסָאמ

 ,רעמורפ ןַײז ןופ טוט םעד טבעלעגרעביא טָאה רע קרַאטש יו קידנריר רעייז טרעד

 ,היבוט; ןעזרעד טָאה רע ױזַא יו ;עמַאמ רעקידנבַײרש-שידִיי ןוא רעקידנדייר-שידִיי

 .רעד רע ;1918 ןיא םָארגָאּפ רעועיק םעד ןופ תונברק יד ןשיװצ "רעקיכלימ םעד

 ןדמָאז יד ףיוא זַא ,טרעלקרעד ןוא ,"רַאי-יבאב; ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ טלייצ

 טָאה ,ןדִיי רעטנזיוט רעגנילדנעצ ןטכָאשעגסיוא טָאה ןעמ ּוװ ,?רַאי-יבַאב , רעוועיקזופ

 ןייא טימ .טלעוו רערָאג רעד ףיוא זיא טשינ ּוװ יו ,טמותירַאפ רעמ טליפרעד ךיז רע

 דיי ןשיסור ןדעי ןופ רעקינייו טשינ טכַאמעגכרוד רָאי 70 ענַײז ןיא טָאה רע :טרָאוו

 ,רָאי ץנַאג ַא ןופ

 ,עשידִיי ענַײז ןופ םוקמוא םעד ןוא ןדַײל יד ןגעוו ךס ַא ךָאנ טביײרש גרובנערע

 רעבַײרש עטמירַאב עכלעזא טנכערעגנַײרַא ,דנַײרפ ןוא םירבח ,עשידייי-טשינ ךיוא יוו

 "סָאּפ ,לעבאב ,דלָאכרעיײמ ,לָאבָאס יערדנַא  םַאטשלעדנַאמ ּפיסָא יוװ ,רעלטסניק ןוא

 ןגעוו ךיוא טבַײרש רע .ערעדנַא ךס ַא ןוא ,יקסוװוָאקַאיַאמ ,ןינעסעי ,רעלשיט ,קַאנרעט

 טנָאמרעד ןוא וועַיק ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי-שיטעווָאס רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד

 ,"ןבעלפיוא, וצ וליפַא טגָאז רע .ןשיקרַאמ ןוא ןענישורבָאד ,ןָאקטיווק ,ןענַאסלעגרעב
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 ץ אר עמָאפ ר עדנַא סקעלַא

 יד ןיא שיקרַאמ ץרּפ ןופ טלַאטשעג יד ןלעטשפיוא סַײנַארעביא רעדָא ןפַאשרעביא

 ,ןלייט-ךוב עקידנעמוק

 שיקרַאמ ץרּפ ןוא ...ןָאילימ טקעז

 טסעז וד ,בייהרעד ,ןעיירפ סָאװ -- גרובנערע טביײרש --- תונורכיז ןַארַאפ,
 ןלייצרעד ךיא ןעק סָאװ ...ערעדנַא ךיוא ןַארַאפ .טייקשידלעה ,טייקסטוג ,שפנ-תריסמ
 ןשַאררעביא טשינ ךַאז ןייק טימ םענייק ןיוש ןעמ ןעק טציא ?םָארגָאּפ רעוועיק ןופ
 טָאה'ס ;רעדניק ,םינקז ,ןעיורפ ןעִירשעג טכַאנ עצנַאג ַא ןבָאה רעזַײה ערעטצניפ ןיא
 ,טָאטש יד ,ןסַאג יד ,רעזַײה יד ןעַײרש סָאד זַא ,טכודעג ךיז

 םָארנַאּפ םעד ןגעוו עמעָאּפ ַא ןבירשעגנָא ןרָאי ענעי ןיא טָאה שיקרַאמ ץרּפ,
 טָאה "רַאיייבַאב, ןיא ,ןשטנעמ 500 טעגרהרעד ןעמ טָאה ןטרָאד ;שטשידָארָאה ןיא
 ...ןָאילימ סקעז --- עּפָארײא ןיא ,טנזיוט קיצעביז רעכעה טיוטעג ןעמ

 ;ןרעמַאקיזַאג וצ טכַארטרעד טשינ ךָאנ סרעקנעה יד ךיז ןבָאה 1919 רָאי ןיא ,ָאי;

 א ןרעטש ןפיוא ןענערבסיוא ;(טעברַא-טנַאה) ?ענרַאטסוק/ ןעוועג ןענַײז ןתוירזכא יד

 םעד ןיא .עלהפוע ןַא רעטצנעפ ןכרוד ןפרַאװסױרַא ,לדיימ ַא ןקידלַאװגרַאפ ,דיוד-ןגמ

 טקוקעג ןגױא עטסופ טימ טָאה ןוא רעקשטיטלַא ןַא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג זיא ףיוה

 ,"רעקיטלימ רעד ,היבוט; ןעוועג זיא סָאד זַא ,ךעלגעמ .למיה ןקיטסברַאה ןטסוּפ ןפיוא

 ַא ןעועג ןזיא ַײברעד ?ץעּפוהעי ןטרימָארנָאּפ םעד ןופ בשות ַא ,רעווש ןַײז רעדָא

 דרָאב יד טמעקעג קִיּורמוא טָאה טניוו רעד ןוא ,טולב ןופ -- ךלימ ןופ טשינ :עקשטיר

 .ןקז םעד ןופ

 ַא) ןענישָאלָאװ (סקַאמ) וצ לעבעטקַאק ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןסָאלשַאב בָאה'כ...

 -גיײרפַאב קרַאטש ךיז טָאה גרובנערט ןעמעוו טימ ,רעלַאמ ןוא רעטכיד רעשיסור-שידִיי

 -- ?לאקזחי ןיא ןתואיבנ, יד ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה סָאװ ןוא ,זירַאּפ ןיא טעד

 ,(ץַאלֿפ-גנונירטנַא) טלקימ-םוקמ ַא ןַײז טעװ ,טכודעג רימ ךיז טָאה ,בוטש ןַײז ,(.ּפ .ַא

 סעיציַאטס יד ףיוא .ןרָאפ סָאד טַײצ ךָאװ ַא ןעמונעג זדנוא טָאה ןיילַא ווָאקרַאכ זיב

 ןעַײרשעג יד טימ ןקַאזָאק רעדָא ןריציּפָא ןסַײרנַײרַא ךיז סעגָאגַאװ יד ןיא ןגעלפ

 ןעמ טָאה עיצנַאטס ןייא ףיוא ."ןענַאד ןופ סױרַא ,ןרַאסימָאק ,ןטסינומָאק ,סעדישז;

 ,שטיוָאניבַאר קַאסיא רעלטסניק םעד ןפרָאװעגסױרַא ןָאגַאװ-"עקשולּפעט, רעזדנוא ןופ

 -ַײז רימ ...עיסָאדעפ ,שטרעק ,לָאּפירַאמ ךָאנרעד ,ווָאטסָאר ךאנרעד ,ווָאקרַאכ;

 ןעלקניוו ערעטצניפ יד ןיא ןבָארגרַאפ ךיז ,שדוח (ןטוג-טשינ א ,ןיינ) ןטוג ַא ןרָאפעג ןענ

 ,ןדָאכַארַאּפ ןופ ןקעד עטשרעטנוא יד ןיא טרעגלַאװעג ךיז ,"עקשולּפעט, רעד ןופ

 ,ןגעלעג ןענַײז רימ ;ןברַאטש ןוא ץיה ןופ ןדייר ןגעלפ סָאװ ,עקנַארק-סופיט ןשיװצ

 רעקינָאטניא רעד ןרעה ךיז טגעלפ רעבָא ןוא רעדיוו .זַײל טימ ןטָאשעגמורַא טכידעג

 ,"...זיײל ןוא טולב ,טולב ןוא זַײל ,,,?"רעטַאכרַאּפ ַא ָאד זיא רעו ןוא , :יירשעגסיוא
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 תהו כל מי יג ו ר ה צש י סט צ ױַא ס יד

 רַאייבַאב ןוא םכילע-םולש

 "זיב ךיז טייטשרַאפ ,ןענַײז תונורכיז-םָארגָאּפ .רעטַײװ ױזַא ןוא רעטַײװ ױזַא ןוא

 ןלעיצעּפס םעד טיהעגפיוא ןבָאה ייז .ןדִיי ערעדנַא ךיוא יוװ ,דָיי ןשיסור ַא ןגייא רָאג

 יליש וע ךיוא .ןבירשעג ייז טָאה גרובנערע ןעוו ךיוא ,"שידק; ןגָאז ןופ םעט ןשידִיי

 .דיי רעקידנרעיורט ןוא רעקידנדַײל ַא יו ייז טרעדז

 "-ןברוח רעד וצ טקעריד םוא גרובנערע ךיז טרעק ןטַײהנגעלעג טנעדיישרַאפ ַײב

 -געלג םעד ןגעװ טָאה רע .ןדִיי יד וצ ןָאטעג ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ ,םעד וצ ,עמעט

 טשינ ןעמ ףרַאד סָאד ,המחלימ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ טַײצ רעד ןיא ןבירשעג קידנצ

 ײגַאט סקנַארפ ַאנַא; םוצ טרָאװרָאפ ןַײז ןיא סנטצעל ןָאטעג סָאד טָאה רע .ןסעגרַאפ

 אנא; ןענָאילימ עטכַארבעגמוא יד ןגעוו טדער רע ּוװ ,ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא "ךוב

 "מוא ןַא ףיוא ךיוא סָאד טוט רע ,ןדִיי ןָאילימ סקעז עטכַארבעגמוא יד ןגעוו ,"סקנַארפ

 :"רַאי-יכַאב; ןיא ךוזַאב ןַײז ןופ גנורעדליש רעקידנגלָאפ ןייז ןיא ןפוא ןכעלסעגרַאפ

 -סיוא ןטרָאד ןכָאה ןטסירעלטיה יד ;"רַאי-יבַאב, ןופ ןדמַאז יד ןעזרעד בָאה'כ,

 רעד ןופ סעדישז; :גנודלעמ עשטַײד יד ןזיוועג רימ טָאה'מ .ןדִיי טנזיוט 70 טעגרהעג

 ןיא רעגייז ַא ? ,רעבמעטּפעס ןטס28 םעד ,קיטנָאמ .טנגעגמוא ריא ןוא וועיק טָאטש

 עמערַאװ ןוא ןטנעמוקָאד ,ןכַאז:בוטש שרעַײא טימ ןדלעמ ךיז ריא טפרַאד ,ירפ רעד

 ןדלעינ טשינ רַאפ ,םלוע-תיב ןשידִיי םעד ןבעל ,סַאג רעקצישזָארָאד רעד ףיוא םידגמ

 -ָארּפ יד ןגיוצעג ךיז טָאה סַאגיװָאװל רעגנַאל רעד רעביא .?ףָארטש-טיוט -- ךיז

 עטריזילַארַאּפ ;רעדניק-גיוז ןגָארטעג ןבָאה סעמַאמ ;עטליײיטרוארַאפ יד ןופ שיסעצ

 טעקַאנ ןָאטשגטױא ןשטנעמ יד ןעמ טָאה ךָאנרעד .ךעלעגעוו ףיוא טריפעג ןעמ טָאה

 רָאנ ,עטנעָאנ עגַײמ ןעוועג טשינ דָארג ןענַײז ענעמוקעגמוא יד ןשיוצ .טיוטעג ןוא

 -טמותירַאפ ַאֹוַא ,רעיורט ַאזַא טבעלעגכרוד טשינ ץעגרע ןיא בָאה ךיא זַא ,טכוד רימ

 ,שַא עכעלשטנעמ םוטעמוא ןעזעג טָאה ןעמ ."רַאי-יבַאב , ןופ ןדמַאז יד ףיוא יװ ,טייק

 -גערע) ןשטַײד יד .רעדילג ןוא רענייב עכעלשטנעמ עטנערברַאפ-בלַאה ,עטקעדענּפָא

 -ַאב וועִיֹק ןזָאלרַאפ ןרַאפ ץרוק ןבָאה (.ּפ .א -- ןשטַײד רָאנ ,סיצַאנ טשינ טגָאז גרוב

 :.ןעגערברַאפ ייז ןוא תונברק יד ןופ סרעּפרעק יד ןבָארגוצסױא ענעגנַאפעג-סגירק ןליופ

 ענַיײמ ןעמוקעגמוא ןענַײז ָאד זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ רָאנ ,סָאװ רַאפ טשינ סייוו ךיא

 טימ ןעזעג ןטרָאד בָאה'כ עכלעוו ,רעטלע ןַײמ ןופ םירבח ,דנַײרפ ,םיבורק עכעלבַײל

 עלעקנוט יד ףיוא ןליּפש-רעדניק טימ ןָאטרַאפ ןעוועג ןענַײז ייז --- קירוצ רָאי קיצרעפ

 .עקוועימעד רעדָא לָאדָאּפ ןיא ןסָאג

 פיוא טאז ,לגניי ַא ןעוועג ךָאנ ןיב'כ ןעוו .ןדִיי ךס ַא טבעלעג ןבָאה וועָיק ןיא;

 טימ ןשטנעמ ַא ףיוא ןזיוועגנָא רימ ,טנעדוטס ַא ,דניק-רעטסעווש ןַײמ *קיטַאשטשערק;

 -- זיא סָאװ; :טקעּפסער סיורג טימ טגָאזעג רימ טָאה ןוא ,רָאה עגנַאל טימ ,ןלירכ

 רימ ַײב ןוא ,רעבַײרש ַאזַא ןופ טרעהעג טשינ טלָאמעד ךָאנ בָאה ךיא ,?!םכילע-םולש

 קידנעטש ןציז סָאװ ,עטנרעלעג עטשוחרַאפ יד ןופ רענייא יו טקוקעגסיוא רע טָאה
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 ץג א ר 9 מא פ ר פדנַא סקעלַא

 רעכיב יד טנעיײלעג ךיא בָאה רעטעּפש ךסָא ,לוק ַא ףיוא ןצכערק ןוא ךוב ַא רעביא

 -דעד טלָאװעג ךיז טָאה רימ .טכַאלעג יא ,טצכעדקעג יא בָאה ךיא ןוא ,םכילע-םולש ןופ

 -ַאשטשערק; ןפיוא טצילבעגכרוד טָאה סָאװ ,ןטנרעלעג ןטשוחרַאפ ןופ םינּפ סָאד ןענָאמ

 רעד ןופ ןשטנעמ יד טימ ןוא ,"ץעּפוהעי, וועיֵק ןפורעגנָא טָאה םכילע-םולש ,"קימ

 טימ טנגעזעג ךיז ןבָאה ךעלקינייא ןוא רעדניק ערעייז .רעכיב ענַײז לופ ןענַײז טָאטש

 ?רַָאי-יבַאב / םעד ןיא ץעּפוהעי

 יד ןוא "רַאי יבַאב , ןגעוו תורוש עקידנרעדורפיוא ,עקידנריר עכלעזַא ןבַײרש וצ

 טשינ ןוא ,ץרַאה שידִיי ַא טימ רעבַײרש ַא רָאנ ןעק ,ןדיי ןָאילימ סקעז עטכַארבעגמוא

 ןטכַארטַאב םיא לָאז ןעמ זַא טלָאװעג טָאה גרובנערע יװ ,סור ןייק

 ?רַאי-יבַאב, רעטרעוו עקידרעִירפ יד ךָאנ ,קילעפוצ טשינ ,רָאפ טצעז גרובנערע

 ןתמא רעד ןיא טָאה רע ."ןדִיי ףיוא םָארגָאּפ ַא טבעלעגכרוד ךיא בָאה וועִיק ןיא;

 טָאה גרובנערע ןעוו ,1918--1919 רָאי םעניא ,ןעמָארגָאּפ ךס ַא טבעלעגכרוד ןטרָאד

 רעד טעוװועשובעג טָאה סע ןטכַאמ יד ןטיבעג רדסכ ךיז ןבָאה ,וועיק ןיא טניוװעג

 -ַאשטשטרק, ןפיוא, :רעטַײװ לסיב ַא טגָאז רע .ןעמָארגָאּפ ןופ טײלגַאב ,גירק-רעגריב

 -םָארגָאּפ םעד טרעהרעד לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה (וועיק ןיא סַאג-טּפיױה) "קיט

 רָאנ ,ןדִיי קינייו טשינ טעגרהרעד ןבָאה ייז ."דנַאלסור עװעטַאר ,ןדִיי גָאלש, :ףור

 ?טעװעטַארעג טשינ יײז ןבָאה דנַאלסור עטלַא רעייז

 עטסנצש יד ,תונורכיז ענַײז ןופ רעטעלב ךס ַא רעייז וועיק טעמדיוו גרובנערע

 ןוא קיריל טימ לופ זיא סָאװ ,ךוב םעד ןופ עשיטעָאּפ ןוא עשיריל עמַאס יד ,רעטעלב

 אר, ןַײז זיא וועיק .עיפָאסָאליפ ןוא המכח טימ ,עריטַאס ןוא רָאמוה טימ יוװ ,עיזעָאּפ

 .ןצרַאה ןַײז ןופ טָאטש יד ,טָאטש-םַאטשּפָא ,טָאטש-רעטומ ןַײז ,רע טגָאז ,"עניד

 וװעשטידרעב זיב ...עינַאּפש ןופ

 ןיא ןעוועג טפָא ךיא ןיב זַײװלגנִיי, :ןילַא רבד-לעב םעד ןדייר ןזָאל רימָאל רָאנ

 ןיא ןציז ןכָאנ ךיוא וועִיק ןיא ןעוועג ןיב ךיא .ןדייז םוצ טסַאגוצ ןעמוק געלפ --- וועִיק

 -כרוד !יא ןבעל ןַײמ .רעזָאלמיײה ,רעזָאלכַאד ַא ,רעטעדלעמעגנַײא-טשינ ַא ,שמרוט

 טשינ לָאמ ןייק בָאה ךיא רָאנ .זירַאּפ ןיא ןוא עװקסָאמ ןיא -- טעטש ייווצ ןיא ןסָאלפעג

 טזַײװ .(ץַאלּפ-"ןריובעג :שיסור ףיוא) ?ענידָאר, ןַײמ זיא וועִיק זַא ,ןסעגרַאפ טנעקעג

 ענַײמ ןעוו ,טשינ סייוו ךיא .עיזַאטנַאפ ןופ חוכ רעד ,טרָאװ ןופ טכַאמ יד זיא ַאזַא ,סיוא

 ןגָארטרַאפ ייז ןבָאה סע ןענַאװ ןופ ןוא ענִיַארקוא ןיא ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןרעטלע-םַאטש

 ןַײמ זיא וועיק ןַײק ...עדַאנַארג רעיא עווָאדרָאק ןופ ,ךעלגעמ ;עטכישעג ןופ ןטניוװ יד

 רעװָאגינרעשט ןופ טָאטשיזַײרק עניילק ַא ,קסרעװעס -דָארָאגוװַאנ ןופ ןעמוקעג עדייז

 ,רַאגיא טשריפ ןופ ןטַײצ יד ןיא טשינ ,ךיז טײטשרַאפ ,סָאד זיא ןעוועג ןוא .עינרעבוג

 רעד רעדנַאסקעלַא יו םעד ךָאנ ץרוק -- קירוצ גנַאל טשינ קיסעמסינטלעהרַאפ רָאנ

 תואיּפ יד רַאפ טּפעלשעג םיא ןַאּפ רעד טָאה ּוװ .ןָארט םעד ןעמונרַאפ טָאה רעטייווצ
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 תו כ ל מ - יג ו ר ה 9 ש יט ע װָא ס יד

 ןגעוו ,אפוג וועשטידרעב ןיא ךעלגעמ ןוא ,וועָיק ןיא ,קסרעוועס -דָארָאגװָאנ ןיא ---

 -יַאק ןפלָאהעג טָאה סָאװ ןוא ןטָאדקענַא רעטרעדנוה טלייצרעד טָאה ןעמ רעכלעוו

 רעטנוא טשינ ךיז םענ ךיא ,טשינ סייוו ךיא !לדיל עקיטפיג סָאד ןסַאפרַאפ *?ןיקסנַאר

 ץרַאה סָאד רָאנ .רענָאיצולָאװער רעקידתורודירוד ,רעקניטוג ַא ןיב ךיא זַא ,ןזַײװַאב וצ

 ןגעוו יו ,שרעדנַא טשינ לָאמ ןייק ְךיֵא טכַארט וועיק ןגעוו ןוא ,ןצעזעג ענַײז טָאה

 ."עגנידָאר, ןַײמ

 ןעגנערב לעװ ךיא .וועיק ןגעוו רעטעלב ךָאנ רעטעלב םיא ַײב ןעייג רעטַײװ ןוא

 ךיז טרעק ,"ָאטינערוכ ָאילוכ, ךוב ןַײז ןגעוו קידנבַײרש ּוװ ,גוצסיוא ןייא ךָאנ זיולב

 ?רַאייבַאב, רעוועיק וצ ןוא "םישטנעיװשָא; וצ ,עמעט-ןברוה רעד וצ םוא גרובנערע

 םעד טריפעגסורַא ךיא בָאה ,טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה רַאפ רָאי ףלעווצ .,

 סָאװ ;?טסילַאיצָאס ַא יא ,טסילַאנָאיצַאנ ַא יא קיטַײצכַײלג ןַײז ןעק , סָאװ ,טדימש רעה

 -עצ ,דנַאלסור ןריזינָאלָאק ,ןריזינַאגרָא ךַײא ןזומ רימ, :ןסור ןוא ןזיוצנַארפ יד טגָאז

 עטעקַאנ ַא ןזָאלרעביא ןלעוװ רימ ...דנַאלגנע ןוא ךַײרקנַארפ רעכעלטנירג סָאװ ןרעטש

 זיולב זיא ,ןָאילימ ןעצ רעדָא ןקיניזכַאװש ןייא ןַײזליױװו סנשטנעמ ןרַאפ ןטיוט וצ ...דרע

 .יןעמ זומ ןטיוט רעבָא .דַײשרעטנוא רעשיטעמפירַא ןָא

 ןיא ןַארַאפ זיא "רַאי-יבַאב, ןוא "םישטנעיװשַא, ןופ סנוויֹוא יד רַאפ גנַאל ךָאנ;

 ןלעוו טפנוקוצ רעטנעָאנ רעד ןיא; :גנונערָאװ עדנגלָאפ יד (?יָאטינערוכ ָאילוכ,) ךוב

 םַארגַארּפ רעד ןיא ...םַאטש ןשידִיי םעד ןטכינרַאפ ןופ ןסנַאעס עכעלרעילפ ןעמוקרָאפ

 עלענָאיצידַארט םוקילבוּפ ןטרעעג ןופ עטכילַאב יד רעסיוא ,ןרעוו ןסָאלשעגנַײא טעוו

 -ַאב ,ןדַיי ןענערברַאפ :עכַאּפע רעד ןופ טסַײג ןיא עטרירוװַאטסער יד ךיוא ,ןעמַארגַאּפ

 עַײנ ןוא ,טולב שידִיי טימ רעדלעפ ןצירּפשַאב ,דרע רעד ןיא טייהרעקידעבעל ןכָארג

 ױזַא ןוא "ןטנעמעלש עקיטכעדרַאפ ןופ ןעגנוקיניירסיוא, ,?סעיצַאוקַאװע, ןופ ןעמרָאפ

 .?רעטַײװ ױזַא ןוא ,רעטַײוו

 רעקיטציא רעד ןיא גנַאלקּפָא ןרעדנוזַאב ַא ןבָאה רעטרעוו ?עשיטעּפָארּפ , יד-טָא

 -כייא רעביא טּפשימ רעד ןעמוקעגרָאפ קירוצ גנַאל טשינ זיא םילשורי ןיא ןעוו ,טַײצ

 ,ןענַאמ

 טנכעררַאפ ךוב סגרובנערע ףרַאד ןיילַא ןטַאטיצ עטכַארבעג יד קנַאד ַא ןיוש ןוא

 ןַא ןופ טמוק סָאד וליפַא בוא ,רוטָארעטיל-ןברוח רעזדנוא וצ רעייטשוצ ַא רַאפ ןרעוו

 .לַאווק ןטכירעגמוא

 ,לדיל ןשיטימעסיטנַא םעד ןיא טרעלקרעד טָאה יקסנַאריַאק .א .א רעקיטירק רעשיטעװָאס רעד *
 -גערע יןקידעיָאװ-דליװ, ןֹוֲאפ װעשטידרעב ןטַײברַאפ ןענעק גרוברעטעּפ טשינ ,עװקסָאמ טשינ זַא

 יידרעב ,ָאװעי שטיד, :טייקדליװ טימ טמַארגעג שיסור ףיוא םיא ַײב ךיז טָאה וועשטידרעב .גרוב

 עכלעזַא טרעהעג טָאה רע זא ,טליײצרעד ןיוש גרובנערע טָאה טַײהנגעלעג רעדנַא ןא ַײב .,ָאװעשט

 ךיוא טָאה רע .עיצולָאװער רעד רַאפ עיזַאנמיג וצ סַאלק-טיירגוצ א ןיא ךָאנ ךעלדיל עשיטימעסיטנַא
 רעטעּפש-טעה ,"עגַאידָארב רעזָאלטרָאּפסַאּפ , ,"טילָאּפָאמסָאק , :ןעַײרשעג עשיטימעסיטנא יד טרעהעג

 ,ןטַײהנגעלעג ערעדנַא ךס ַא ַײב ןוא ...ןטַײצ-"אירעב יד ןיא
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 ץנ אר עמָאפ ר עדנַא סק על א

 עינָאפמיס = ,.,רוכזי

 ,"?לבה רעדורב ןַײד זיא ּווװ ,ןיק;

 ,טייטש טלעוו יד טניז ןגערפ שטנעמ ןוא טָאג סָאװ ,אישק עקיביײא עטלַא ידי-טָא

 לירשעג -ייו םעד-טָא .גרובנערע ַאיליא ןופ ךוב ןיא טלעטשעג רעדיוו טציא טרעוו

 ."ןבעל ,ןרָאי ,ןשטנעמ; ךוב-..רוכזי סגרובנערע ןופ טַאלב ךָאנ טַאלב ןיא ןעמ טרעה/

 רעקיטכיל ןוא רעּפרעק ןטַאוװע ןטימ טעָאּפ רעד-טָא ןרעטש טנעקעג טָאה ןעמעווע

 ..?"דיל ןייז ןיא קיזומ

 ןבָאה סָאװ ,סניק עשיטצווָאס עַײנ יד ַײב "אישק עטלַא יד; טגערפ גרובנערע

 -יס יד ןיא םַאטשלעדנַאמ ּפיסָא רעטכיד ןשיסור-שידַיי ןלופטנַאלַאט םעד טקישרַאפ

 -יטניא ןַײז ךָאנ "שידק, רעד .טלעק ןוא רעגנוה ןופ ןברַאטש וצ ךשוח-ירה טעשיריב

 : .ךעלטיּפַאק עסיורג ייווצ ןגרובנערע ַײב טמענרַאפ רבח:טנגוי ןעמ

 ןדַײס ,דַאז םוש ןייק ןיא ןקידלושַאב טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ןעמַאטשלעדנַאמ ,, --

 וצ זיא 1952 בייהנָא/ :רָאפ טצעז רע ןוא ,גרובנערע טגָאז --- ?...ןבעל םוצ עביל ןיא

 -לעדנַאמ זיא 1940 ןיא זַא ,טלייצרעד ןוא ווָאלוקרעמ .וו םָאנָארגַא רעד ןעמוקעג רימ

 רע טָאה טייהרעקנַארק .םייח ןַײז ןופ טַײװ רעטעמָאליק טנזיוט ןעצ ןברָאטשעג םַאטש

 "וצסיוא טַאהעג ארומ טָאה ּפיסָא ,ָאי ןטענָאס סַאקרַארטעּפ טנעיילעג רעטַײש םַײב

 סָאװ טייקיטומסיורג טגָאמרַאפ רֶע טָאה ךָאד ,רעסַאװ טכָאקעג-טשינ זָאלג ַא ןעקנירט

 ..?רעטַײש םַײב ןטענָאס יד זיב -- ןבעל ץנַאג ןַײז טנכייצעגסיוא םיא טָאה

 רעד .ןלַאפוצ ןייק טשינ ןענַײז שזַאמיא-רעטַײש רעד ןוא ךעלעטניּפ סגרובנערע

 יצ טימ סניק עשיטעווָאס יד טדניברַאפ סָאװ ,דליב שידִיי-שירָאטסיה ַא זיא רעטַײש

 . ךַײז ןגױצעג קילעפוצ טשינ גרובנערע טָאה ױזַא טקנוּפ .ןרָאטיזיװקניא עשינַאּפש

 ...סנפיוהרעטַײש עשינַאּפש יד זיב ,ַאװָאדרָאק זיב "סוחי ןשידִיי;

 ןוא עזדיבַאט ןַאיציט ןגעוו ךוב ןיא טלייצרעד טרעוו ןעמַאטשלעדנַאמ ךָאנ דלַאב

 -נַאמ ,ןדייב ןופ דנַיײרּפ עסיורג ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןטעָאּפ עשיניזורג ,יליװשַאי ָאלָאַאּפ

 -עגסיוא ןעוועג ןענַײז (רעניזורג יד) ייז זַא ,םעד ןגעוו, .גרובנערע ןוא םַאטשלעד

 "ןצ רָאנ ךיז טליװ רימ .ןָאקיסקעל ןדעי ןיא ןענעייל טציא ןעמ ןעק ,ןטעָאּפ עטנכייצ

 "ןשטנעמ עטנכייצעגסיוא ןעוועג ךיוא ןענַײז (יליװשַאי ןוא עזדיבַאט) ייז זַא ,ןבעג

 ,גרובנערע טבַײרש

 -ןרג יד ןעוו ,1920 ןופ טסברַאה ןיא ןכָאװ עצרוק ייווצ ןגעוו טציא בַײרש ךיא;,

 ןיוש ןענַײז דנַײרפ יד-טָא .טמערַאװעגנָא ,טעילוטעגוצ זדנוא ןבָאה דנילרפ עשיניז

 .עיזורג ןופ גרעב יד רַאפ ינק יד ףיוא ןלעטש ךיז רעביא רָאנ טבַײלב סע ,רעמ ָאטשינ

 ףוס ...ייז יו דנַאל רעייז ןבָאה ביל ױזַא ןלָאז סָאװ ,ןטעָאּפ ןעניפעג וצ רעווש,

 סילפיט ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג ,לעורעט ןופ טקעריד עקַאט ,עינַאּפש ןופ ךיא ןיב 7

 .ןענופעג טשינ ןיוש ךיא בָאה ןענַאיציט ןוא ןָאלָאַאּפ ,ילעװַאטסור ןופ ייליבוי םוצ

 -ַאסַא ןופ רעטרעוו יד טימ ןבעגרעביא ךיא לעװ ,טריסַאּפ טָאה ייז טימ סָאװ םעד ןגעוו
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 תוכ למייגור ה .9עש יט 9 װַא ס יד

 ,רעטלע ןבלעז ןופ םירבח ענַײז יו ,עזדיבַאט; :ןענַאיציט ןגעוו ךוב ןופ רָאטיױא ,ונַאיט

 יליוושיצימ .ה ,יליװשירַאװַאשזד .מ ,יליװשַאי .ּפ רעבַײרש עשיטצווָאס עטסּוװַאב יד

 םיאנוש ערעטיב ןופ טנעה עשירעכערברַאפ יד ןופ ןברק ַא ןלַאפעג ןענַײז ,ערעדנַא ןוא

 טרעה ,עקידנריר ןוא עשיטעָאּפ-קיצרַאה יד ,רעטעלב-תונורכיז יד-טָא ןיא ,"קלָאפ ןופ

 | .ילרשעג ייוו סגרובנערע ךיוא ןעמ
 עטנכייצעגסיוא ןוא ןטעָאּפ עטנכייצעגסיוא יד-טָא ןרעטש טנעקעג ןבָאה ןעמעוו;

 -מוא ערעדנַא ר ןא יליוושיצימ ,יליוושירַאוַאזעזד ,יליוועַאי ,עזדיבַאט -- ןשטנעמ

 ."?רעלטסניק עטכַארבעג

 -- "?טיזורג ןופ גרעב יד רַאפ ינק יד ףיוא ןלעטש ךיז רעביא רָאנ טבַײלב סע;

 !עיזורג ןופ "תוכלמ יגורה; עשיטעווָאס יד ךָאנ הרוש-"שידק, עכעלרעדנווו ַא רַאפ סָאװ

 רעייז רַאפ עביל עסיורג רעייז ןעוועג זיא ,ןגרובנערע טיול ,דניז עקיצנייא רעייז

 ,דנַאל ןוא קלָאפ

 -סיוא, םיא וצ ערעטנעענ:ךָאנ יד ןָא טנָאמרעד גרובנערע ךיז טָאה ךעלדנע ןוא

 טכַארבעגמוא ךיוא טָאה ןעמ עכלעוו ,"ןשטנעמ עטנכייצעגסיוא ןוא ןטעָאּפ עטנכייצעג

 :טבַײרש רע .קלָאפ סגרובנערע ךיוא זיא סָאװ ,קלָאפ רעייז וצ עביל רעייז רַאפ רָאנ

 ?לדיפ ןטימ לדיא,

 -רַא עקידרעביפ ַא ןעגנַאגעגנָא זיא רעבַײרש עשידִיי יד ןופ עיצקעס רעד ןיא;

 סעצווָארוילטעּפ יד ןשיוצ טַײצ לקיטש םעד ןיא ןזַײװַאב טפרַאדעג טָאה ןעמ .טעב

 טלַאמעד ךיז ןבָאה וועִיק ןיא ,ןקורדּפָא ,ןבַײרשנָא ,ןטכַארטרַאפ וצ סעצניקינעד ןוא

 ןבַיײרש ןבעגנַײא ךיז טעװ רימ ביוא .שיקרַאמ ,ןישורבָאד ,ָאקטיווק ,ןָאסלעגרעב ןענופעג

 יד ןבעלפיוא סַײנַארעביא ןעימַאב ךיז ךיא לעװ ,ךוב םעד ןופ ןלייט עקידרעטַײװ יד

 ,זירַאּפ ןיא יא ןפערט רעטעּפש ךיז געלפ'כ ןעמעוו טימ ,שיקרַאמ ץרּפ ןופ טלַאטשעג

 .עװקסָאמ ןיא יא

 ענירּפושט רעסיורג ַא טימ רוחב רענייש ַא ןעוועג רע זיא וועיק ןיא טלָאמעד רָאנ;

 עלַא ןגיוא עקיטעמוא ןוא עקידנעלכיימשרעטנוא טימ ,רָאה עטלעטשעגפיוא רױּפַאק

 ,רעקיסַאלק יד טמערוטש רע זַא ,טסעומשעג טָאה'מ ,"רַאטנוב, ןפורעג םיא ןבָאה

 -רעד טפַאשטנַאקַאב רעטשרע רעד ַײב רע טָאה רימ רָאנ .רעטעג עטלַא יד טצריטש

 ףיוא רע טליּפש תונותח עדמערפ ףיוא סָאװ ,רעמזעלק ןשידִיי ןקידנרעדנַאװ ַא טנָאמ

 ."רעדיל עקירעיורט עלעדיפ ןַײז

 -יבַאב / טימ גנודניברַאפ ןיא ךיוא ןשיקרַאמ ץרּפ טנַאמרעד ךָאנ טָאה גרובנערע

 -רעד לָאז רע זַא ,ןטרַאװרעד רימ .ןדִיי ןָאילימ סקעז ןּופ רעפיצ-ןברוח םעד ןוא *רַאי

 ,עטנַאמרעד ערעדנַא יד ןופ ,ןשיקרַאמ ןופ עידעגַארט רעד ןגעוו רעמ ךס ַא ,ךס ַא ןלייצ

 סָאװ ,רעביַײרש עשידִיי-שיטעװָאס ערעדנַא רעטרעדנוה ןוא ןסלעָאכימ ,ןרעפעפ ןופ יו

 סָאד ,בגא) .סניק עשיטעווָאס ןופ רָאנ ,סיצַאנ ןופ טשינ ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענַײז
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 ץנ אר עמָאּפ ר עד נא סק על א

 -ַייז "תונותח עדמערפ ףיוא רעמזעלק; ןופ דליב סָאד ןוא שזַאמיא-"לדיפ ןטימ לדיא;,

 -נערע טנכערעגנַײרַא ,ןשטנעמ ןשירעפעש ןשידִיי ןדעי ןופ לָאבמיס-לרוג ַא ךָאד ןענ

 -יפ ןטימ .רעמזעלק, טמירַאב סלַאגַאש ךיוא טנָאמרעד טלַאטשעג-רעמזעלק יד .ןגרוב

 "ׁשידל; סגרובנערע ןעמ טרעה תורוש .עטלייצעג יד .ןיא ךיוא .רעבָא ,(דליב "עלעד

 :יירשעג יייוו ןוא

 יו ,רעבַײרש ןוא ןטעָאּפ עטנכייצעגסיוא יד ןרעטש טנעקעג ןבָאה ןעמעווע --

 -שעיטטווָאס ערעדנַא רעטרעדנוה יד ןוא שיקרַאמ ,ןישורבָאד ,ָאקטיווװק ,ןָאסלעגרעב

 ?"תוכלמ יגורה, עשידִיי

 ןַא טקורדענּפָא *ַאדװַארּפ, יד טָאה ,גרובנערע רעטַײװ טלייצרעד ,1923 רָאי ןיא

 בָאה ךיא ,ָאי,... :ןבירשעג טָאה רע ןכלעוו ןיא ..,לָאבָאס יערדנַא ןופ "ווירב םענעפָא;

 ..ןתועט ענַײמ ןענַאטשַאב ןענַײז סע סָאװ ןיא ןוא ןעוו ,ּוװ סייוו ךיא ,ןתועט טכַאמעג

 -רעלעפ רַאפ ךיז ןטלַאה םילוונמ עטמעשרַאפמוא רעדָא םינָארַאנ עזָאלסגנונעּפָאה רָאנ

 הטרח רַאפ ךַאזרוא ןייק טשינ ךיא ןיפעג ,לוונמ רעדָא רַאנ ןייק קידנעַײז טשינ .זָאל

 ,ןכייוו ,ןטוג ַא טימ ,שטנעמ רעכעלקנערק ַא ןעוועג זיא (לָאבָאס) יערדנַא ...הבושת ןוא

 .ןבעל ןַײז וצ ףוס ַא טכַאמעג רע טָאה 1926 רָאי ןיא ,ןסיוועג רַאבליפ-טפרַאשרַאפ

 סקניפט רעד

 םילוונמ יד ןופ סעקַאטַא יד ךרוד דרָאמטסבלעז וצ ןרָאװעג ןבירטעג זיא לָאבָאס
 ןוא ןָאט-הבושת לָאז רע טרעדָאּפעג ןבָאה סָאװ ,ןטַארקָארויב-ייטרַאּפ עזָאלנסיװעג ןוא
 םעד ןופ רָאלק טרעוװ סָאד ...?עיניל, ןוא ןילּפיצסיד-ײטרַאּפ יד ןגלָאפסיױא "דנילב;
 -עג טנעקעג טשינ ,ןסיוועג רַאבליפ ַא טַאהעג טָאה רע --- דניז עקיצנייא ןַײז .ווירב

 סָאװ יד ,"סקניפס; םעד ןופ ןשינעטער יד ףיוא ,גרובנערע טגָאז ,דַײשַאב ןייק ןעניפ
 -רעטנוא טשינ ךיז ןלעװ ייז ביוא זַא ,טסווועג ןבָאה געווסיוא םעד ןעזעג טשינ ןבָאה

 ןוא ןטרַאװ וצ טשינ רעסעב ןסָאלשַאב לָאבָאס טָאה .ןעגנערבמוא ייז ןעמ טעװ ,ןבעג

 -מיס סגרובנערע ןענַײז סע טַײז סנעמעוו ףיוא רָאלק זיא סע ,ףוס םעד ןכַאמ ןיילַא

 לרשעג-ייו רעד םיא ַײב ךיז טרעה תורוש עטכַארבעג ענַײז ןיא ךיוא ןוא ,סעיטַאּפ

 לָאבָאס יערדנַא רעבַײרש רעקידנצנעלג רעד-טָא ןרעטש טנעקעג טָאה ןעמעוו; --

 "?ןסיוועג רַאבליפ ןוא לכיימש ןקיטעמוא ןַײז טימ

 -ַאב םעד ,דלָאכרעיעמ .ע .וװ טימ טעדנַײרּפַאב ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא גרובנערע

 -ברעטשמוא רעד ןופ רעפעש םעד ,רָאסישזער ,רעליּפשיוש ,לַארטַאעט ןלַאינעג ןטמיר

 -םַַײגַאב ,עמערַאװ ךס ַא םיא טעמדיוו רע .?רָאזיװערע סלָאגָאג ןופ גנוריפפיוא רעכעל

 םש א טָאהעג טָאה רעטַאעט-דלָאכרעיעמ רעד .תונורכיז ענַײז ןיא רעטעלב עטרעט

 ,טלעוו רערָאג רעד ןיא

 ןַײמ..., ןבירשעג םיא דלָאכרעיעמ טָאה 1920 ןיא ךָאנ זַא ,טלייצרעד גרובנערע

 ךס ַא עװקסָאמ ןיא ןַארַאפ .טשינ ןפָאלש םיאנוש יד .ןעגנערבמוא ןעמ ליוװ רעטַאעט
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 תוכ למ-יגור ה 9 שיט 9 װָא ס יד

 גנַאל וצ ,ךַא .גיוא ןפיוא עמלעב ַא זיא רעטַאעט-דלָאכרעיעמ רעד ןעמעוו ,ןשטנעמ

 טשינ ןעוועג ןענַײז ןשינעגעגַאב עטצעל ערעזדנוא ,"!ןדייר וצ םעד ןגעוו ענשטוקס ןוא

 -ךלַאכרעיעמ רעד ,1927 ,רעבמעצעד ןיא עינַאּפש ןופ ןעמוקעג ןיב'כ .עכעליירפ ןייק

 ,ךַײר ַאניז ,יורפ ןַײז זיא ןטבעלעגרעביא םעד ןופ .טכַאמעגוצ ןעוועג ןיוש זיא רעטַאעט

 דלָאכרעיעמ ךיוא שפנ-תמגע ןופ זיא םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא ,?קנַארק טסנרע ןרָאװעג

 .ןברָאטשעג

 רימ רָארוקָארּפ רעד טָאה 1955 רָאי ןיא, :רעטַײװ לסיב ַא טלייצרעד גרובנערע

 טײרּפשרַאפ טָאה'מ ןתוליכר עקיטכערטרעדינ ַארַאפ סָאװ ,םעד ןגעוו ןבעגעגרעביא

 .א -- טכירעג-ואעּפעג םוצ) גנודלעמ ןַײז טנעיילעג רימ טָאה רע .ןדלָאכרעיעמ ןגעוו

 זיא סע ןעוו ןלָאז דנַײרפ ענַײמ ןוא רעטכָאט ןַײמ זַא ,ליוו ךיא .רָאי 66 זיא רימ,, (.ּפ

 ,?טסינומָאק רעכעלרע ןַא ןכילברַאפ ףוס ןזיב ןיב ךיא זַא ,ןעניפעגסיוא

 טימ ןעגנַאגעג ַאזנעפ ןיא ךיא ןיב -- טצעזעגרָאפ גרובנערע טָאה -- ,1948 ןיא,

 רעקירָאייגנַאל ,רעבַײרש עשיטעווָאס עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא) וועיעדַאפ .א .א

 םורַא רָאי עכעלטע ןיא זיא סָאװ ,דנַאברַאפ-רעבַײרש ןשיטעוװָאס םעד ןופ רעציזרָאפ

 -נינרַא ,רעבַײרש עשיטעווָאס יד ןופ גנוגנערבמוא רעד בילוצ דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב

 זיא סָאד, :טלעטשעגּפָא וועיעדַאפ ךיז טָאה גנילצולּפ ,(ּפ .א -- עשידִיי יד טנכערעג

 טָאה ךָאנרעד .טַײצ לקיטש ַא ןענַאטשעג קידנגַײװש ןענַײז רימ ,"...זיוה סדלָאכרעיעמ

 ַא לענש ןוא טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ,"ךע; :ָאטעג גָאז ַא קיטעמוא וועיעדַאפ

 ,?לעטָאה םוצ ןָאטעג זַײרּפש

 ,ןדלָאכרעיעמ ףיוא רָאנ טשינ טכיל קידנביוהרעד ַא טפרַאו עטלייצרעד סָאד

 -ַאפ רָאפ הביס יד ךיוא טקיטעטשַאב סָאד .ןגרובנערע ןוא ןוועיעדַאפ ףיוא ךיוא רָאנ

 "ןגיוושעגסיוא, ןבָאה גרובנערע ןוא וועיעדַאפ .דרָאמטסבלעז ןקידרעטעּפש סוועיעד

 .ןגַײװש, ךרוד דובכ ןטצעל םעד ןבעגעגּפָא םיא ,ןדלָאכרעיעמ ךָאנ "שידק; רעייז

 -עג עטסכעה יד ןופ רעכעה ךָאנ טשינ ביוא ,טדערעג טָאה "ןגַײװש; סָאד-טָא רעבָא

 :אישק עטלַא ןַײז טגערפעג סיוועג גרובנערע טָאה ָאד ןוא ,ןעַײרש

 עכעלרעדנּווװ עכלעזַא ןופ סנבעל עשירעפעש יד ןרעטש טנעקעג ןבָאה ןעמעוו, --

 "?ןועיעדַאפ ןוא דלָאכרעיעמ יוו ,רעלטסניק

 ,לַארטַאעט ןלַאינעג ןטייווצ א ןופ לרוג ןגעוו סכעלנע רעייז טלייצרעד גרובנערע

 ןעמ טַאה םיא ךיוא .ווָארִיַאט .י .א ,רעטַאעט ןשיטעוװָאס ןופ "רעטיר ןסַאלב, םעד ןגעוו

 .רעטַאעט-וװָארִיַאט; םעד טכַאמעגוצ טָאה ןעמ זיב ןרָאי יד ןעגנַאגרעד גנַאל ױזַא

 :ןגרובנערע ןופ תורוש רָאּפ עקידנגלָאפ יד רָאנ םעד ןגעוו ןעגנערב וצ גונעג זיא'ס

 ,קלַאפ ןשידִיי ןופ םיאנוש יד רע טניימ שיטקַאפ) .טגיזעג םיאנוש יד ןבָאה 1949 ןיא .,

 סווָארַיַאט טכַאמעגוצ טָאה ןעמ .(.ּפ .א -- טעוװעשובעג סרעדנוזַאב טלַאמעד ןבָאה סָאװ

 .רָאי 64 ןעוועג טלַא ןצנַאג ןיא טלָאמעד זיא שטיװעלווָאקַאי רעדנַאטקעלַא .רעטַאעט

 :יירשעג-ייוו סגרובנערע ָאד ןעמ טרעה רעדיװ ,"ןברָאטשעג רע זיא םורַא רָאי ַא ןיא
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 ץנ אר 9טָאּפ ר עד נא סקלעלַא

 -ַאעט רעלַאינעג ןַײז טימ *רעטיר רעסַאלב; רעד טָא טרעטשעג טָאה ןעמעוו) --

 ."?טסנוק-רעט

 ןגרובנערע ןופ טרעוװ ,עינָאפמיס-"רוכזי, עקירעיורט יד .,ַײרשעג-ייו רעד ןוא

 -סָאּפ סירָאב גרובנערע ּפָא טיג תונורכיז ענַײז ןופ רעטעלב ףניפ יו רעמ .טצעזעגרָאפ

 רָאי 24 ,."תוכלמ יגורה; עשיטעווָאס יד ןופ שעטצעל עמַאס יד ןופ םענייא ,ןקַאנרעט

 עגנַאל ןוא ןסעומש ךס ַא ןגעלפ ייז .גָאט ןדעי זַײװנטַײצ ,ןפָארטעג רדסכ ךיז ייז ןבָאה

 טַאהעג ביל לָאמ עלַא םיא טָאה רע זַא ,רָאלק טגָאז גרובנערע .ןבירשעגכרוד ךיז ןרָאי

 .עיזעָאּפ ןַײז טאהעג ביל לָאמ עלַא טָאה ןוא

 רעזדנוא ןופ ןטעָאּפ עשיריל עטסעב יד ןופ רענייא זיא קַאנרעטסַאּפ סירָאב,...

 -רעטסַאּפ ןטלַאהעג טָאה יקסווָאקַאיַאמ ךיוא זַא ,טלייצרעד ןוא ,גרובנערע טגָאז ,"טַײצ

 .רעדיל ענַײז טביולעג 1926 ןיא ךָאנ טָאה עקליר ןוא ,רעטכיד ןלַאינעג ַא רַאפ ןקַאנ

 רעייז ןבירשעג ("ָאגַאװישז רָאטקָאד;) סע טָאה סירָאב זַא ,טגַײצרעביא ןיב ךיא;

 ןגעוו ,רוטַאנ רעד ןגעוו -- ךעלטַײז עקידריווקרעמ ןַארַאפ ןענַײז ןטרָאד .קיטכירפיוא

 טָאה רָאטױא רעד סָאװ ,םעד וצ טעמדיוװעג ןטרָאד ןענַײז ךעלטַײז ליפוצ רָאנ ;עביל

 רעבַא ,רעדיל עכעלרעדנּוװ ןבעגעגוצ ןענַײז ךוב םוצ .טרעהעג טשינ ,ןעזעג טשינ

 -יא ןיב ךיא ...עזָארּפ רעד ןופ טסַײג ןכעלטקניּפמוא םעד רעטנוא רָאנ ןכַיײרטש ייז

 ."דנַאל רעזדנוא ןקידעש וצ ןעניזניא טַאהעג טשינ טָאה קַאנרעטסַאּפ זַא ,טגַײצרעב

 תונורסח ךיוא ןכַײרטשוצרעטנוא קרַאטש ךיז טרעטַאמ ,טעז ריא יװ ,גרובנערע
 ךָאנ טָאה רע .סרָאזנעצ עשיטעווָאס יד רַאפ ןַײז וצ אצוי ידכ ,"ָאגַאװישז רָאטקָאד, ןופ
 ,ןשַאוװּוצנייר םיא ווּורּפ ןייז ןוא ןעגנַאזעג-ביול ענַײז רַאפ טפָארטשַאב ןרעוו וצ ארומ
 ןידנַײרפ עמיטניא סקַאנרעטסַאּפ םוקמוא ןופ ןעװעטַאר טקערידמוא ךיוא טוּורּפ רע

 ףיוא ןרָאװעג טקישרַאפ ןענַײז סָאװ ,רעטכָאט ריא טימ ַאקסניוװיא ַאגלָא עסעטעָאּפ ןוא
 ןיא וליפַא ןעור טשינ םיא טזָאל ןעמ .ןקַאנרעטסַאּפ ןופ טוט ןכָאנ ןיוש עגרָאטַאק

 ...רבק

 עקידנגלָאפ יד טימ ןקַאנרעטסַאּפ ןגעוו תונורכיז ענַײז טקידנערַאפ גרובנערע

 גנילצולּפ .םעד ןיא טרעדנוהרָאי רעבלַאה ַא ןיוש, :תורוש עקיצרַאה ןוא עשיטעטַאּפ

 טלעװ רעד ןופ ייז ןעק ןעמ .רעדיל סקַאנרעטסַאּפ ןעלמרומ ךיז רַאפ ןָא ךיא בייה

 ,רעקיטירק עשלַאפ עשיטעווָאס יד סיעכהל וצ ףיוא ."ןבעל ייז ,ןבַײרטסױרַא טשינ

 -מוא :גרובנערע ייז טגָאז ,טייקסיורג סקַאנרעטסַאּפ ןענעקיילרַאפ טוורּפעג ןבָאה סָאװ

 -סױרַא טשינ טלעוו רעד ןופ טסנוק ןוא עיזעָאּפ עטכע ןייק ןעק ןעמ :ימ רעייא טסיז

 טקירד ױזַא .ייז ךרוד טבעל קַאנרעטסַאּפ ןוא ,רעדיל סקַאנרעטסַאּפ "ןבעל יז, .ןבַײרט

 ןטכילעג ןַײז ןופ טסולרַאפ ןפיוא רעױדַאב ןוא רעיורט ןסיורג ןַײז גרובנערע סיוא

 :יירשעגייוו סגרובנערע ךיז טרעה ָאד ךיוא .רבח

 עטסעב יד ןופ רעניײא -- קַאנרעטסַאּפ סירָאב ןרעטש טנעקעג טָאה ןעמעוו;} --
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 תוכ למ-יגור ה שש יט ע װָָא ס יד

 ַאגלַא ,עסעטעָאּפ ענַײּפ יד ןירעּפַאשטימ ןַײז רעדָא ,טַײצ רעזדנוא ןופ ןטעָאּפ עשיריל
 "?ןעטכָאט ריא טימ ,אקסניוויא

 -נערע ַײב ךיוא רעגנַאל ַא זיא "תוכלמ יגורהק עשיטעווָאס יד ןופ לטעצ רעד

 ,ַאװעיאטעװצ ַאנירַאמ ןגעוו ךיוא ַײרשעג -ייוו ןַײז ןרעה טזָאל ןוא דיּפסמ זיא רע .ןגרוב

 סָאװ ,יקסווָאקַאיַאמ ןגעוו ;דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא סָאװ ,עסעטעָאּפ עטמירָאב יד

 ןלָאמעג טָאה סָאװ) רעלשיט ,וװעיַאסרעוװ ,ןקַאינליּפ ןגעוו ;דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא

 .ערעדנַא רעגנילדנעצ ןגעוו ןוא ("ריל גינעק, סעסלעָאכימ רַאפ סעיצַארָאקעד יד

 רימ, :גרובנערע טרעלקרעד תונורכיז ענַײז ןופ "ךוב ןטייווצ, ןופ ףוס םַײב
 ןעמ סָאװ ,םעד ןופ ךס ַא ןלייצרעד ןלייט עקידרעטַײװ יד ןיא ןעמוקסיוא ךָאנ טעוו
 -"רוכזי; יד ,"םידּפסה, ענַײז זַא ,טסייה סָאד ."ךעליירפ ןפורנָא טשינ ןפוא םושב ןעק
 -ָאק יד יװ ,עשיצַאנ יד ,סניק יד ןגעק טסעטָארּפ ןופ הליגמ-רעילפ יד ,עינָאפמיס
 .ןרעװ טצעזעגרָאפ םיא ןופ ךָאנ טעוו ,עשיטסינומ

 -ָאס ןגעק טקַא-סגנוקידלושַאב רעטריטנעמוקָאד ַא זיא ךוב-תונורכיז סגרובנערע

 -גליוו:טשינ ַא רשפא זיא טײקשיטעװָאס-יטנַא יד .םזינומָאק םעד ןוא דנַאלסור-טעוו

 !ףילַא ךיז רַאפ ןדייר ןטקַאפ יד -- קידנליוו-טשינ יצ ,קידנליוו רָאנ .עקיד

 ןשיקרַאמ ץרּפ ןגעוו תונורכיז ךָאנ

 הדומ ןיוש זיא -- ןדִיי עלַא טקינייארַאפ טייהַײרפ ןוא תמא ךָאנ טשרוד רעקיביײא

 | .ןשיקרַאמ ץרפ ןגעוו תונורכיז לטיּפַאק םעַײג ןַײז ןיא גרובנערע ַאיליא

 ןופ ,םיא ַײב טסייה סָאד יװ ,"ךוב ןטירד; רעדָא ,לייט ןטירד ,םעַײנ םעד ןיא

 טבַײרש ,לַאנרושז רעװקסָאמ ַא ןיא זַײװכעלטיּפַאק טקורדעג ןרעוו סָאװ ,תונורכיז ענַײז

 ,ךעלטרעצ םיא ןגעו טבַײרש .ןשיקרַאמ ןגעו רעכעלריפסיוא ךָאנ ןוא רעדיוו רע

 .קיטייוו ןפיט טימ ,קידנריד

 טָא ןקורד וצ ןצעזרָאפ ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ סיוועג זיא'ס

 -נעשוטוועי ןעוו ,טַײצ רעד ןיא טקנוּפ ,סַײררעביא ןגנַאל ַא ךָאנ ,תונורכיז טרָאס םעד

 יבַאב, עמעָאּפ עטגַאװעג יד ןכעלטנפערַאפ ןַײז טימ םערוטש ַא טכַאזרוארַאפ טָאה ָאק

 ןופ ןרָאװעג טריריּפסניא עקַאט זיא טעָאּפ רעשיסור רעקירָאי-28 רעגנוי רעד ,?רַאי

 ךָאנ ןרעוו תונורכיז עַײנ יד ,?רַאי יבַאב, ןגעוו תונורכיז עטקורדעגּפָא סגרובנערע

 ןופ רעמונ ןבלעז םעד ןיא ןעלטיּפַאק עסיורג ענַײז ךרוד טקיטפערקעג ןוא טלפכעג

 עשידִיי ערעדנַא ךָאנ ןגעוו יו ,םיױװט ןַאילוי ןוא לעבַאב קַאסיא ןגעוו לַאנרושז

 ,ןטנעמָאמ עשידִיי ןוא ןשטנעמ

 בָאה ,(.ּפ .ַא --- זירַאּפ ןיא רעלטסניק ןופ עפַאק) "דנָאטָאר, יד קידנעײגַײברַאפ;
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 ץג ַא ר עמָאּפ רעדנאסקעלא

 בָאה'כ ןעמעוו ,שיקרַאמ ץרּפ טעָאּפ רעד ןעוועג זיא סָאד :םינּפ טנַאקַאב ַא ןעזרעד ךיא

 םינּפ קיטכיל ,ןייש ןַײז -- ןקרעמַאב טזומעג םיא טָאה ןעמ .וועיק ןופ טנעקעג ךָאנ

 ֹזַא ןרעכיזרַאפ טגעלפ ןוָאינערװַאל .א .ב .הביבס רעדעי ןיא טלייטעגסיוא ךיז טָאה

 ןַע טבייה שיריל ױזַא ..."ןענָאריײב ןופ ןטערטרַָאּפ יד ףיוא ךעלנע ןעוועג זיא שיקרַאמ

 ,ןשיקרַאמ ןגעוו תונורכיז ענַײז גרובנערע

 ןבַאה רָאה ענַײז וליפַא ;רעדיל ענַײז ןיא רָאנ טשינ שיטנַאמָאר ןעוועג זיא רע;

 ןפיוא ּפָאק ןַײז טלעטשעגקעװַא ןעוועג ךיוא זיא שיטנַאמָאר ,טלזַײרקעג שיטנַאמָאר ךיז

 טימ ןייג קידנעטש טגעלפ ןוא ןסּפינש ןייק טַאהעג ביל טשינ טָאה רע) זדלַאה ןקנַאלש

 ,טיוט ןזיב טיהעגפיוא טָאה רע סָאװ ,ןעזסיוא רעכעלטנגוי ןַײז ;(רענלָאק ןטנפעעצ ַא

 ?שיטנַאמָאר ןעוועג ךיוא זיא

 -יא רע טיג ךָאנרעד .קיטנַאמָאר סעשיקרַאמ ןגעוו גרובנערע טגניז שיטעָאּפ ױזַא

 יקסוואשרַאוו רזוע רעבַײרש רעד ןעוועג ךָאנ ןענַײז ןשיקרַאמ טימ לשיט םַײב זַא ,רעב

 -ידיסח סָאד טלייצרעד טָאה ייז ןופ רעצימע .עיבַארַאסעב ןופ רעלָאמ רעשידִיי ַא ןוא

 -םוי טָאה סָאװ ,לפַײפ ןטכַאמעג ןגייא ןטימ לגנִיי סקינבושי םעד ןגעו עלהשעמ עש

 טָאה ןוא טָאג ןטנרָאצױעד םַײב לכיימש ַא ןפורעגסױרַא ףַײט ןַײז טימ הליענ וצ רוּפיכ

 השצמ יד זיא ןשיקרַאמ ..הער-המיתח ַא ןופ ןדִיי הדע יז טעװעטַארעג םעד ךרוד

 רעקיטציא רעד ןיא זַא ןגרובנערע טגָאזעג רע טָאה רעטעּפש רָאנ .ןלעפעג קרַאטש

 טײּפמורט סיקסװָאקַאיַאמ טציא ףרַאד ןעמ -- גונעג טשינ טַײװ לפַײפ ַא זיא טַײצ

 | ...(עבורטו

 ,ןופרדעד ןעגנירד וצ רעדיל סעשיקרַאמ ןופ ןגוצסיוא ךָאנרעד טגנערב גרובנערע

 ןַא ,רע טגָאז ,ןעוועג ךיוא זיא שיקרַאמ ,טעָאּפ רעשיריל ַא ןעוועג ךות ןיא זיא רע זַא

 -ַאנרעטניא ןַא ,רעשיטעווָאס ךרוד-ןוא-ךרוד ַא ךיוא ןוא ,שטנעמ רענייר ךעלנייוועגמוא

 -יל עטשרע ענַײז ןופ סנייא שטָאכ ,שיטסילַאנַאיצַאנ ןעוועג טשינ זיא רע .טסילַאנָאיצ

 זיא שיקרַאמ זַא ,סיוא טזַײװ) .רע טגָאז ,םָארגָאּפ ַא ןגעוו ןעוועג זיא ?עּפוק יד, רעד

 -גנייר םיא גרובנערע טריבורּפ רַאפרעד ןוא ?םזילַאנָאיצַאנ, ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב

 טָארט ןיא, ןַאמָאר סעשיקרַאמ קרַאטש ךיוא טביול גרובנערע .(עגַאלק רעד ןופ ןשַאוװ

 ןַײז רַאפ ץרוק ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,ָאטעג רעװעשרַאו רעד ןגעוו ?תורוד ןופ

 ,גנודרָאמרעד

 ןּפיל עקיטשרוד

 ףרוד רָאנ ןשיקרַאמ ןרעלקרעד וצ שלַאפ ןַײז טעווס זַא ,וצ רע טיג רעטעּפש

 ןענַאטשרַאפ קירעהעג יו ןעק שיקרַאמ זַא ,טרעלקרעד גרובנערע .טסַײג-טַײצ םעד

 -רעד ַײברעד .טייקידלרוג רעשידיי ןופ לָאבמיס ַא יו ,טייקשידַיי ןַײז ךרוד רָאנ ןרעוו

 רוט-םש בר םעד ןשיוװצ טכעפעג-טרָאװ םעד ןגעו השעמ יד ךעלריפסיוא רע טלייצ

 -יטנַא םעד טרעפטנעעגּפָא טָאה סָאװ ,עינַאּפש רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןופ (ַאטנַאס)

 .ַאנַאיטנַאס זיקרַאמ טעָאּפ ןשיטימעס
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 תו כל מ-יגור ה עש יט ע װָא ס יד

 ַא ןיא ןעניפעג לָאמ ַא ךיז ןעק ןַײוו רעטוג, :טרעלקרעד טָאה רעטצעל רעד

 ףיוא טָאה ,"ןּפיל עשידִיי ןופ סױרַא לָאמ ַא טרָאװ תמא ןַא ןעק ױזַא ,לגָאל ןטכעלש

 ןבָאה --- טלייטרַאפ ץלַא ןעמ טָאה ,טלעוו יד ןפַאשַאב ןכָאנ, :טרעפטנעעג בר רעד םעד

 טגָאז םעד ךָאנ דלַאב ,"ןּפיל עקיטשרוד זיולב ערעדנַא ןוא ןַײװ ןטוג ןגָארקעג לָאצ ַא

 יד וצ רָאנ ,ןַײװ ןטוג ןופ ןטעָאּפ יד וצ טרעהעג טשינ טָאה שיקרַאמ זַא ,גרובנערע

 ןפיל עקיטשרוד טימ ןבילבעג ןענַײז סָאװ |

 וצ טדער סע יװ ,רעמ ךס ַא ,ךס ַא טגָאזעג ָאד גרובנערע טָאה ןתמא רעד ןיא

 רע .ןּפיל עקיטשרוד יד ןופ שזַאמיא רעלעניגירָא רעכעלרעדנּוװ רעד וליפַא זדנוא

 גרובנערע לַײװ ?סָאד ןעמ טסייוו ןענַאװ ןופ .טגָאזרעד טשינ לסיב שּפיה ַא ָאד טָאה

 יז בַאה ךיא --- קרָאי-וינ ןיא עקַאט טלייצרעד לָאמַא ןיוש עלהשעמ עבלעז סָאד טָאה

 1946 ןיא טעטימָאק-רעבַײרש ןשידִיי ןופ טעקנַאב םַײב עדער ַא ןיא -- טרעהעג ןיילא

 -עד רעבָא .(?טַײקינײא ,, לַאנרושז ןיא טקורדעגּפָא סַײװ ףיוא ץרַאװש זיא עדער יד)

 :רעטרעוו יד ךָאנ .רעגנעל לסיב ַא ןעוועג םַארגיּפע סבוט"םש בר םעד זיא טלָאמ

 -וקעג ךָאנ זיא *ןּפיל שקיטשרוד זיולב ערעדנַא ןוא ןַײװ ןטוג ןגָארקעג לָאצ ַא ןבָאה;

 -גערע יו טָא ןוא ."ןרָאװעג עילַאק זיא ןַײװ רעטסעב רעד וליּפַא רעבָא; :הרוש יד ןעמ

 ןיא ,עילַאק טשינ טרעװ סָאװ ךַאז עקיצנייא יד, :טשטַײטרַאפ דלַאב סָאד טָאה גרוב

 רעזדנוא זיא ,ןעמעלַא זדנוא טקינייארַאפ סָאװ ,ךַאז יד -- טשרוד רעקיביײא רעד

 -יבייא רעד טָא ןוא ,טייהיײרפ ךָאנ ןוא רשוי ךָאנ ,תמא ךָאנ ןטשרוד ןדִיי יד ,טשרוד

 ..?ןדִיי עלַא טקיניײארַאפ טשרוד רעק

 ינָאע ןַײז וצ טרעקעגמוא רעדיוו ךיז ןשיקרַאמ ךרוד טציא טָאה גרובנערע

 -עצ ןענַײז ןדִיי יד, :טגערפעג עדער רעבלעז רעד ןיא טָאה רע ןעוו ,1946 ןופ *ןימַאמ

 ןוא זכַארּפש ענעדישרַאפ ףיוא ןדער ייז .רעדנעל ךס ַא רעביא טײרּפשעצ ןוא טייז

 טָאה דלַאב ןוא "?ןעמַאזוצ ייז טדניב סָאװ .ןרוטלוק ענעדישרַאפ ןיא סיוא ךיז ןבעל

 -:ירפ ןוא תמא ךָאנ טשרוד רעד; :ףרַאש ןוא ץרוק ,רָאלק טרעפטנעעג ךיז ןיילַא רע

 רעביא "ּפָאק; רעד טנעיילעג עקַאט ךיז טָאה ױזַא ןוא ."ןדִיי עלַא טקינייארַאפ טייה

 ,עדער רעטקורדענּפָא ןַײז

 -ַאב-קירעיורט ןַײז ןיא עירָאעט רעשירָאטַאלימיסַא ןַײז ןופ ךוּפיה רעד זיא סָאד

 .ןדִיי עלַא ןקינייארַאפ ןעגנוגלָאפרַאפ זיולב זַא ,1948 ןופ לקיטרַא "ַאדװַארּפ, ןטמיר

 ייװַצ --- רָאי ייווצ ןופ דיישרעטנוא ןַא יו רעמ ךס ַא ןעוועג זיא 1948 זיב 1946 ןופ

 ,טייקיבייא רעשידִיי ןופ ,לארשי-חצנ ןופ דוס םעד ןגעוו ןטקנוּפדנַאטש עכעלצעזנגעק

 -עג ןביוהרעד רעדיוװ טציא ןגרובנערע ןופ ןענַײז ?ןּפיל עקיטשרוד , טעשיקרַאמ
 לרוג ןשידִיי ןופ ,קלָאפ ןשידִיי ןצנַאג ןופ לָאבמיס ַא ,לָאבמיס ןלַאנָאיצַאנ ַא וצ ןרָאװ

 -ַאבויל ַא ןופ לקינייא סָאד ,גרובנערע .םזיחישמ רָאג רעדָא ,טייקטלייוורעדסיוא ןוא

 -ערוכ ָאילוכ, ךוב-עזָארּפ ןטמירַאב ןטשרע ןַײז ןיא לָאמ ַא ךָאנ טָאה ,דיסח רעשטיוו

 ,..טלצוװ רעד ןופ טימַאניד רעשילַארָאמ רעד ןענַײז ןדַיי זַא ,טרעלקרעד טַאהעג "ַאטינ
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 ץ גַא ר עמָאּפ ר עד נא סק על א

 געלפ ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי; :ןשיקרַאמ ןגעוו גרובנערע טליײיצרעד רעטַײװ ןוא

 רעכעלרעדנווו ַא טייטש רימ רַאפ זַא טליפעג ךיא בָאה ,ןשיקרַאמ טימ ןפערט ךיז

 ןעדוװירק טשינ םענייק טסיזמוא טעװ רעכלעוו ,רענָאיצולָאװער ןוא טעָאּפ ,שטנעמ

 -פרעדַאבטיונ ַא וצ ןקור ןטימ ןעיירדסיוא טשינ ךיז ,דנַײרפ ןייק ןטַאררַאפ טשינ טעוו

 | ,"ןקיט

 .סָאװ ,1941 ,טסוגױא ןיא עװקסָאמ ןיא גניטימ ןסיורג ַא ךָאנ טנָאמרעד גרובנערע

 ,שיקרַאמ ץרּפ טדערעג ןבָאה סע .עקירעמַא ןייק ָאידַאר ךרוד ןרָאװעג טסעקדָארבעג זיא

 ןפורעג טָאה ,רע טגָאז ,שיקרַאמ .גרובנערע ןוא ַאציּפַאק ,סלעָאכימ ,ןייטששנעזייא ייגרעס

 -עמַא .םזישַאפ ןגעק ןפמעק וצ גנוריגער רעייז ןופ ןרעדָאפ וצ ןדִיי רענַאקירעמַא יד

 -גיא דָארג זיא ָאד .ןרעמַאלק ןיא רע טבַײרש ,לַארטיײנ ןעוועג טלָאמעד ךָאנ זיא עקיר

 -רָאפ ,סיוא טזָאל ,טשינ טגָאזרעד רע סָאװ רָאנ ,טגָאז גרובנערע סָאװ טשינ טנַאסערעט

 ןכרוד ןרָאװעג טנדרָאעגנַײא זיא גניטימ רעד זַא ,ןלייצרעד וצ טלעפרַאפ רע טָאה סָאװ

 וצ טלעפרַאפ רע טָאה סָאװרַאפ ?ארומ ץלַא ךָאנ רע טָאה !טעטימָאק ןשיטסישַאפ-יטנַא

 -ַײז עכלעוו ,וװ"זַאא ,רעפעפ ,ןָאסלעגרעב יװ ,רעבַײרש עשידִיי ערעדנַא יד ןענָאמרעד

 ןגעוו ךיוא טשינ רע טבַײרש סָאװרַאפ ?סעדער טימ ןטָארטעגסױרַא ךיוא טלָאמעד ןענ

 ?סָאװרַאפ ?טנעקעג טוג רעייז טָאה רע ןעמעוו ,ענעי

 ..רזג רעקידלרוג

 ןטס23 םעד ןשיקרַאמ ןעזעג רע טָאה ,גרובנערע טלייצרעד ,לָאמ עטצעל סָאד
 געט ריפ זיולב ןעוועג זיא סָאד .ינדָאלַאג לִיַאכימ ןופ היוול רעד ַײב ,1949 ,רַאונַאי

 טקירדעג רימ קירעיורט טָאה, ,רע טגָאז ,שיקרַאמ .ןרָאװעג טריטסערַא זיא רע רעדייא
 טעוו סע רעוו ןפערט טוורּפעג ,ןטייווצ ןפיוא רענייא טקוקעג גנַאל ןבָאה רימ ;טנַאה יד
 -עד ןיוש ןבָאה שיקרַאמ ןוא גרובנערע זַא ,טסייה סָאד ."רזג ןקידלרוג םעד ןעִיצסױרַא
 רע ,טכַארטעג רעבירעד ןוא ,רעבַײרש עשידִיי טריטסערַא ןעמ זַא ,טסּוװעג טלָאמ
 ,ןברק רעטסַײנ רעד ןַײז טעוװ סע יז ןופ

 טָאה 1949 רָאי ןבלעז םעד ןיא זַא ,טלייצרעד טַאהעג רעִירפ ןיוש טָאה גרובנערע

 ,"טילָאּפָאמסָאק; :רעטרעװ עשיטימעסיטנַא יד םינּפ ןיא ןפרָאװעג םיא ךיוא ןעמ

 -ידנעטש ןיא טבעלעג רע טָאה טַײצ רענעי ןיא .וו"זַאא ?עגַאידַארב רעזָאלטרָאּפסַאּפ,

 ענַײז ןוא "..לקעלג םעד ןופ גנולק ַא רַאפ ,ריט רעד ןיא ּפַאלק ַא רַאפ, ארומ רעק

 ,גנורטפטנערַאפ ַא שיטקַאפ ןענַײז ...לרוג םעד ןעיצסױרַא ןגעוו רעטרעוו עקיטציא

 ןוא םירבח ערעדנַא יד ןוא שיקרַאמ יװ ,ןרָאװעג טריטסצרַא טשינ זיא רע סָאװרַאפ

 .ענַײז דנַײרפ

 -- ןבעל ןבילבעג ןיב ךיא, :טרעפטנעעג לָאמַא ןפוא ןכעלנע ןַא ףיוא טָאה רע

 סע סַאװ ,רַאפרעד רָאנ ,רעגילק ןוא רעקרַאטש ןעוועג ןיב ךיא סָאװ רַאפרעד טשינ
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 תוכ למ-יגור ה צשיט עװַא ס יד

 -ליּפשעג-טוג ַא ןיא טשינ טנָאמרעד ןשטנעמ ַא ןופ לרוג רעד ןעוו ןטַײצ ןַארַאפ ןענַײז

 ,טסייה סָאד .(לרוגב-ליּפש ַא רעדָא ,ליּפש-לרוג ַא) ?ײרעטָאל ַא ןיא רָאנ ,עיטרַאּפ רעט

 | .ילַאפוצ רענייר א ןעוועג זיא סע

 וועינערווַאל םירָאב סָאװ ,רעטרעװ עטקידנוװעצ יד רעביא ךָאנ טיג גרובנערע

 רָאי רָאּפ ַא טימ ךוב-רעדיל ןשיסור סעשיקרַאמ וצ טרָאװרָאפ םעד ןיא ןבירשעג טָאה

 ןוא ,טנַאלַאט ןקיטכעמ ןַײז ןופ ילברעדנַאנופ עמַאס ןיא ןעוועג זיא שיקרַאמ,, :קירוצ

 ןסירעגרעביא ןעמ טָאה ןבעל ןַײז רָאנ .קרעו ערעקיטכערּפ ךָאנ ןפַאשעג סיוועג טלָאװ

 ,"ןגַײטש ןַײז ןופ ןטימ ןיא

 ןַײז ןופ גָאט רעד ןוא ,1949 ,רַאונַאי ןטס27 םעד טריטסערַא ןעמ טָאה ןשיקרַאמ;

 .גרובנערע ךָאנרעד טגָאז ,1952 ,טסוגיױא ןט12 םעד -- טוט

 ןפָארטעג ךיז זיא סע ןעוו ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עלַא יו; :רע טבַײרש רעטַײװ ןוא

 טשינ רועיש ןזיא סָאװ ,טייקכעלטרעצ ַא טימ םיא ןגעוו ךיא טכַארט ,ןשיקרַאמ טימ

 זיא רֶע ,ןיינ, :רעטרעוו יד טימ תונורכיז יד טקידנערַאפ גרובנערע ."שירעביולגרעבָא

 טָאה עלעפַײפ סָאד ;רעקיטַאנַאפ רעדנילב ןייק ,רעמיורט רעװַיַאג ןייק ןעוועג טשינ

 ."ןַאמ ןקיטומ ,םענעסקַאװרעד ַא ןופ ןּפיל עקיטשרוד יד טרירַאב

 ןרָיי עלַא טקינײארַאפ טייהיירפ ןוא תמא ךָאנ טשרוד רעקיכייא

 ןעמ ןעוו ,קיניזפיט ןוא קיטכיוו רעמ ךָאנ ןרעוװ ןשיקרַאמ ןגעוו דייר סגרובנערע

 -קרעמ עסיורג ייווצ ענַײז ןופ דנורגרעטניה ןפיוא ןוא טסקעטנָאק םעד ןיא ייז טכַארטַאב

 ,"יבר רעגולק ןַײמ , ןלעבַאב טפור רע .םיוווט ןוא לעבַאב ןגעוו ןעלטיּפַאק עקידריוו

 זיא רע .טסקעט ןשיסור םעד ןיא טלעטשעגנַײרַא ןליפַא רע טָאה "שבער, טרָאװ סָאד ןוא

 -נַא ווא שלַאפ יוװ טזַײװַאב רע .גרובנערע טבַײרש ,טפַאשטנַײרפ ןַײז טימ ץלָאטש ןעוועג

 ןרָאװעג טצונעג ןענַײז סָאװ ,ןלעבַאב ןגעק סעגַאלק יד ןעוועג ןענַײז סע שיטימעסיט

 ןברַאפ עטסרעטצניפ יד ןצונ ןיא ןלעבַאב טקידלושַאב טָאה ןעמ .ןעגנערבוצמוא םיא

 וצ וברַאפ עטסקיטכיל יד קיטַײצכַײלג ןצונ ןיא ןוא ײמרַא-רעטַײר סינָאידוב ןלָאמ וצ

 ףיוא סעקַאטַא יד .רעכיב ענַײז ןיא ןּפיט עשידִיי ערעדנַא עלַא ןוא "ןהילדג, ןרעדליש
 -יליבַאהער רעלעיציפָא רעד ךָאנ ,טציא וליפַא טצעזעגרָאפ ךָאנ ,בגַא ,ןרעוו ןלעבַאב

 ,טיױט גנַאל ױזַא ןיוש זיא רע ןעוו ןעמוקעג זיא סָאװ ,עיצַאט

 טסקעט ןגנַאל ןצנַאג םעד טעמכ תונורכיז ענַײז ןיא גרובנערע טגנערב םיוווט ןגעוו

 ןיא .ולױּפ ןופ רעטכיד ןסיורג םעד ןופ גנורעלקרעד-יודיוו 1944 רעטמירַאב רעד ןופ

 ןגעוו ץלָאטש טימ םיוווט טדער ,"ןדִיי עשילױּפ ,רימ, ,טנעמוקָאד-הבושת םעד טָא

 ןיא ךיז טריזירַאדילָאס גרובנערע .קלָאפ-רעריטרַאמ ןשידַיי ןטימ גנורעדירברַאפ ןַײז

 -פא רעקיטכיר רעדָא ,גנורעלקרעד סמיוווט ןַאילוי טימ ,סעיצַאוװרעזער םוש ןָא ,ןצנַאג

 -וצ ןייק טשינ ןיטולחל ןענַײז סָאד ,קלָאפ ןשידִיי םוצ גנורעלקרעד-עביל ןַײז טימ ,רש
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 ץנ א ר עמָאּפ ר עדנַאסקעלַא

 ,טנָאמרעד גרובנערע עכלעוו ,ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןגעוו יו ,ןדייב ןגעוו רָאנ .ןלַאפ

 טניפעג רע) רעשרָאפ-ךַארּפש ןטמירַאב-טלעוו םעד ,ןָאסבָאקַאי ןַאמָאר טנכערעגנַײרַא

 ,("ָאװַיי, ןטימ ךיוא גנודניברַאפ ַא ןָא טלַאה ןוא ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא טציא ךיז

 עשידִיי ןוא ןּפיט עשידַיי ,ןדַיי ערעדנַא ךס ַא ןוא ,"ןטַאברָאה םעד ,קיזויק ןגעוו יו

 .רעדנוזַאב ןביײרש ןעמ ףרַאד ,ןטנעמָאמ

 ,סעקאטַא עטריזינַאגרָא ,עפרַאש יד ןגעו ןבַיײרש טפרַאדעג ןעמ טלָאװ סיוועג ןוא

 ןופ ירד ןיא ךוב-תונורכיז סגרובנערע ףיוא ,סעיציזָאּפ עשיטימעסיטנַא שוריפב ןופ

 ,ןלַאנרושז עשיטעווָאס עטסקיטכיוו יד

 ןופ טקנוּפדנַאטש ןַײז וצ רעקמוא סגרובנערע זיא ץלַא ןופ רעקידשודיח רעבָא

 .ןדִיי עלַא טקינייארַאפ טַײהַײרפ ןוא תמא ךָאנ טשרוד רעקיביײא זַא ,טייצ-המחלימ רעד

 ,קלָאפ ךעלטלעװלַא ןַא ,קלָאפ ַא ןענַײז ןדִיי זַא ,ןבעגעגוצ םעד ךרוד טרעוו רָאנ טשינ

 ,קלָאפ ןשידִיי ןופ טייקיבייא יד ,לארשי-חצנ רעד טנעקרענָא ךיוא טרעוו סע רָאנ

 ךיוא טזַײװַאב גנורעלקרעד-הבושת סמיוווט טימ ךיז ןריזירַאדילָאס סגרובנערע

 טריטיליבַאהער רע ,טרידיווער רע .ךוב ןטסַײנ סגרובנערע ןופ רעטקַארַאכ-הבושת םעד

 -סיוא ןבַײרש ךָאנ טעװ גרובנערע זַא ,ןביילג רימ .ןשיקרַאמ ץרפ ךרוד ךיוא ןיילַא ךיז

 -ַאװצ ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענַײז עכלעוו ,רעבַײרש עשידִיי ערעדנַא יד ןגעוו ךעלריפ

 .גָאט ןבלעז םעד ןיא ןשיקרַאמ טימ ןעמ

,1 
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 "דנַאלמיײה שיטעווָאס,

 -- ענעכָארבעצ ךעלעדיפ -- עטכַארבעגמוא רעדירב א

 .טיהרַאפ םענַײמ ץרַאה ןיא ןַײז טגינ רעַײא לָאז

 ,עקיכָאמ רעכעד-לדניש רעטנוא ,ךעלטעטש ןיא ָאד

 ...טילבעג ןוא ןעגנולקעג דיל רעַײא טָאה

 שיטעוװָאס, רעמונ ןטשרע ןופ דיל ןטשרע םעד ןיא תורוש-שידק ןענַײז סָאד

 ןגעוו גנַאזעג סָאד, עמעָאּפ רעסיורג ספַײט השמ ןופ תורוש ןענַײז סָאד ."דנַאלמייה

 .ןעלקיטרַאטײל-"םיכלמל-העושת-ןתונה, עצרוק יד ךָאנ דלַאב ןעמוק ייז ."רעדירב

 ךָאנ ,רעדירב עקידנעגניז ענַײז ךָאנ ,תוכלמ-יגורה עשיטעווָאס יד ךָאנ שידק טגָאז ףַײט

 .סניק עשיטעווָאס יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענַײז סָאװ ,סרעבַײרש עשידִיי יד

 עשיצַאנ ןופ ןלַאפעג ןענַײז סָאװ ,סרעבַײרש רעשידִיי 41 יד ךָאנ שידק ךיוא טגָאז רע

 דנַאלסור-טעװַאס ןיא רעבַײרש ענעבילבעגנבעל

 רעיצקַאט לטָאמ םילעגרעוו ןרהא

(1918 -- ) 1909 -- ) 
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 ץנ אר עמָאּפ ר עדנאסקעל א

 םעניא ןענַײז סעיפַארגָאילביב ןוא ןעמענ ערעייז) ןטנָארּפ עשיטעווָאס יד ףיוא ןליוק

 ,("דנַאלמייה שיטעװָאס,; רעמונ ןטייווצ םעד ןופ טקורדעגרעביא ךומ

 ;ףַײט ךיוא טגָאז עמעָאּפ רעד ןיא

 םולח רענייש ַא ןעוועג זיא'ס

 ,ןדנּווערַאפ זיא םולח רעד רָאנ

 ,רעבירג ןענַײז ןבילבעג ןוא

 ןדנּוה עפיט -- ןצרַאה ןיא ןוא

 "עווָאס, ןרעמונ ייווצ עטשרע יד רַאפ ָאטָאמ ַא ןַײז ןענעק תורוש עטצעל ידי-טָא

 וליפַא ךיז ןגָארט םינוגינ עכעלמייהמוא ,ןדרָאקַא-שידק עקירעיורט .,"דנַאלמייה שיט

 ןוא יזניצ עשיטַאמַארגָארּפ יד ןופ ,קרעו-"דנע-יּפעה; עשיטסימיטּפָא עמַאס יד ןופ

 ,עזָארּפ ןוא רעדיל-"ןַײז-ךעליירפ-ןסייהעג-טָאה-יבר-רעד, יד ןופ ,ןעגנופַאש-?עיניל,

 ,ןלַאנרושז יד ןיא ךיוא ךעלדַײמרַאפמוא טניפעג ןעמ סָאװ

 -ַארעטיל-שידִיי רעקידנעילב ַא ןופ םולח ַא -- םולח רענייש א ןעוועג זיא'ס ,ָאי

 ַא :עיצַאזיליװיצ רעשידִיי רעקיטרַאנגיײא ןַא ןופ ,ןבעל שידִיי ךַײר ןוא רוטלוק ,רוט

 ,טַײהכַײלג רעתמא ןופ דנַאל ַא ,םזיטימעסיטנַא ןָא ,דנַאל-שידִיי םעַײנ ַא ןגעוו םולח

 ,ףַײט טגָאז ,ןדנווושרַאפ זיא םולח רעד רָאנ ,טַײהיײרפ ןוא םולש ,טפַאשדנַײרפ-רעקלעפ

 יקסנַאשטיריק עיניפ זירד עקיש
(1908 -- ) 1921 -- ) 
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 תהו כ למ יג ור ה { שש יט ע װַא ס יד

 ןופ רעגערט עטסנעש יד טימ ןעמַאזצ טעדרַאמרעד םולח םעד טָאה'מ :רעגרע ךָאנ
 עשיטעווָאס יד ןופ "םירבק עטנַאקַאבמוא; ,רעבירג ןענַײז ןבילבעג ןוא ,םולח םעד
 ,ןדנּוװ עפיט ןצרַאה ןיא ןוא ,?סרַאי-יבַאב עשיטעווָאס ןענַײז ןבילבעג ,תוכלמ -יגורה
 ,..םולח ןכעלרעדנווו םעד טמולחעגטימ ןבָאה סָאװ ,יד ייב סרעדנוזַאב

 ,ָאטשינ; :תורוש "רַאיייבַאבק עטקעריד ךיוא עמעָאּפ רעד ןיא טָאה ףַײט השמ

 ,ףַײט .הרוש רעדעי ןַײז ןופ טייוו ,טייקדימ ,טעמוא *...רַאי-יבַאב ןופ ווירב ןייק ָאטשינ

 -גומ ןוא רערָאלק ַא ןיא ןבירשעג סעדַאלַאב וליפַא טינש ןקיטולב םעד רַאפ טָאה סָאװ

 ,טלעטשרַאפ ,שיטסילָאבמיס ,רָאלק-טשינ רעייז לָאמ סָאד טבַײרש ,ךַארּפש רערעט

 ַא טימ ,ןשינערעהוצנָא טימ ,קידנגָאזרעד-טשינ ,קידנעלמַאטש ,קידתולבא ,קידנענייוו

 עטוג ,ןזרעפ ןוא תורוש עלופטכַארּפ ךָאנ תמא ןטרָאד טניפעג ריא .טימעג םענעכָארבעג

 ספַײט ןיא זיא ללכ-ךרדב רעבָא .סעיצַארעטילַא ןוא ןעמַארג עלעניגירָא ,ןשזַאמיא

 טייקיטסולסנבעל יד ,טיײקידרעּפָאה יד ,טייקשירפ יד ןדנּוװשרַאפ ןעגנופַאש עטסַײנ

 ערעדנַא עלַא ךיוא ,ןעמַאנסױא עניילק טימ ,ןענַײז ױזַא .רעדיל עקילָאמַא ענַײז ןופ

 ,ןלַאנרושז יד ןיא ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל

 טשינ רעדיוו רימ ןעניפעג רעמונ ןטשרע ןופ גנולייצרעד רעטשרע רעד ןיא ןוא

 ּווװ ,טָאטש עדיווטעי, :?טָאטשמיײה רעד ןיא; טגָאז ןעג היבט .?רָאי-יבַאב, קילעפוצ

 ןיא ."רַאי-יבַאב , םענעגייא ריא ךיז טָאה ,ןטסישַאפ עשישטַײד יד ןעוועג ןענַײז סע

 גרעבנרעטש בקעי יקסווַאינרעשט המלש
(1909 -- ) (1890 -=- ) 



 ץג אר עמָאּפ ר עדגַא סקעלַא

 טָאטשמיײה ןַײמ ןיא ,"ַארָאג ַאיַאנדָאלַאכ , -- ווָאקרַאכ ןיא ,"רַאנָאּפ, סע זיא ענליוו
 ןַײז) עינָארב יוװ ,רָאי גנילדנעצ ייווצ טעמכ ןיוש ."סעּפָאקָא סע ןעמ טפור קסווָאזַא

 ךָאנ ןופ לרוג ןרעטיב םעד טַאהעג טָאה יז ,רבק-רעדורב םעניא טגיל (פ .ַא -- יורפ
 ןיא טָאה ןעמ עכלעװ ,(פ .ַא -- ןדִיי ףעייל) ןשטנעמ עקידלושמוא טנזיוט ןצכעז
 .?סעּפָאקָא, יד ןיא טכַארבעגמוא 1941 רעבָאטקָא ןט10 םעד קסווָאזַא

 - ,עשיפַארגָאיבָאטױא ןַא ,ןרָאי-ךברוח ןוא -המחלימ יד ןופ גנולייצרעד ַא זיא סָאד

 "רָאי-יבַאב, םעד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענַײז רעטכָאט ןוא יורפ ןַײז .סיוא טזַײוו

 עטוג זַא ,גנונעפָאה רעד ןיא דניק ןַײז טציא זיב ךָאנ טכוז רע רעבָא ,קסווָאזַא ןופ

 טריסָאּפ טָאה סָאד .ּוווצעגרע ךָאנ טבעל יז ןוא ןטלַאהַאבסיױא רשפא יז ןבָאה ןדִיי-טשינ

 טימ ַײס יײנ זיא גנולייצרעד סנעג ,טָאטש ןַײז ןופ רעדניק עשידִיי ערעדנַא לָאצ ַא טימ

 -ײּפ ןלעירטסודניא ריא טימ ַײס ,טָאטש רעקיטַײצטנַײה רעד ןופ גנורעדליש רעד

 -ַאב ןענַײז ןכירטש עַײנ טימ .גנוצַאשּפָא ןַײז ןיא (עטיוָאטַאנ .מ קיטכיר טגָאז ,שזַאז

 ,רעקַיור ןופ חסונ ןַײז ןיא טכַארבעגנַײרַא ךיוא ןעג טָאה סַײנ .ןדלעה יד ךיוא ןעקנָאש

 ,דָיי א זיא דלעה-טּפיוה רעד ,רָאמוה ןקידתומימת ןוא טייקשירעלייצרעד רעלופטימעג

 -עג ןריובעג זיא יז .עשיטעווָאס ַא ,שרעדנַא זיא עביל ןַײז וליּפַא ןוא ,רעינעשזניא ןַא

 -ַאז ןיא רָאנ ,ץרּפ .? .י יב גנולייצרעד רעד ןיא יװ ,"בוטש-רעלעק; ַא ןיא טשינ ןרָאװ

 ןטסינישַאמ'ןַארק ַא ןעוועג זיא ,יורפ עטכַארבעגמוא רעטעּפש ןַײז ,עינָארב ּוװ ,דָאװ

 ףַײט המ ןיוע; הנח

(1900 -- ) (1904 -- ) 
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 תו כל מ -יגו ר ה ּצש יט ל װ ַא ס יד

 ןייק ןיא טקיטפעשַאב טשינ ןענַײז ךעלדיימ עשידִיי ןכלעוו ַײב ,ךַאפ ַא ,(ןישַאמבייה)

 ,דנַאל רעדנַא םוש

 גנולייצרעד ַא זיא רעמונ ןטשרע ןיא "רעדניק עריא טימ לחר, סניבַאר ףסוי ךיוא

 -ּפשימ רעשידִיי רעדעי ןיא תונברק עסיורג יד ןגעוו ,ןרָאי-ןברוח ןוא -המחלימ יד ןופ

 ןיא גנולייצרעד רעלופטנַאלַאט סרַאטנָאג םהרבַא זיא רעטקַארַאכ ןבלעז םעד ןופ .הח

 -עשטידרעב םעד ןגעוװ ןטרָאד טלייצרעד רע ."החּפשימ עכעלנייוועג ַא; רעמונ ןטשרע

 טָאה המחלימ יד ןעמעוו ,עקשטינּפַאלערוק יד ,האל רעטומ רעד ןגעוו ,"רַאי-יבַאב, רעוו

 ריא ףיוא טשינ טגיל סע ןעוו; :רַאטנָאג טגָאז ריא ןגעוו ןוא ,ַאפוא ןייק שזַא ןגָארטרַאפ

 יד ןופ ןריר ךיז טכַארטעג טשינ וליפַא יז טלָאװ ,לקינייא ריא ןופ ןבעל ןרַאפ תוירחַא יד

 רעטנזיוט ּוװ ,"ץַאלּפ סחלג ,, ןפיוא ןגעלעג ןיוש ןטלָאװ רענייב עטלַא עריא ןוא ,סעקסיפ

 טָאה ןיילַא טָאג --- .ןטסירעלטיה יד ןופ ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענַײז ןדיי רעוועשטידרעב

 טרעדליש רַאטנָאג ,"..הלּפמ סלעציה םעד ןבעלרעד ךָאנ לָאז ךיא זַא ,טלָאװעג רעבָא

 רעד ןופ געוו ַא טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ ,החּפשימ רעכעלנייוועג ַא ןופ לרוג םעד;

 "ןבעל קידריוו ַא זיב טײקמערָא רעטספיט

 יד ןופ גנונעכייצ סווָאקָארָארפ סירָאב ךָאנ ךיז טניפעג רעמונ ןטשרע םעד ןיא
 -רעביא טשינ לָאמ ןייק ךיז רָאט סָאד, עירעס רעד ןופ "רַאי-יבַאב םַײב , ןעיורֿפ ַײרד
 הנקז יד ,תורוד ַײרד --- ןעיורפ ירד .דנורג עמַאס ןזיב ףיוא ךַײא טרעדור סָאװ ,"ןרזח

 יש - .לא

8 
 רע 1:

2 

 ןאמקילַאפ לאיחי טנאיר סקַאמ

(1923 -- ) 1911 -- ) 
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 ץנַאר עמָאּפ רעדנַאסקעלא

 ,ורפ רערעגנִיי רעד ןופ םינּפ סָאד ןלעטשרַאפ סָאװ ,טנעה יד ,טכיל-טַײצרָאי ןטימ
 םינּפ ןפיוא קורדסױא-טסעטָארּפ רעקיטכעמ רעד ןוא ,רבק-ןסַאמ םעד ןעזרעד םַײב
 רשפא זיא ַײרעלָאמ יד .ןגיוא עכלעזַא ןסעגרַאפ טשינ ןעק ןעמ ,יורפ רעטירד רעד ןופ
 ,דיל סָאקנעשוטוװװעי רעדייא קרַאטש רעקינייו טשיג

 -עַאלב שריה ןיא .רעמונ ןטייווצ םעד ןיא ךיוא ךיז ןעניפעג ?סרַאי-יבַאב, ןוא
 ריא טסייוו ,עקוועדעװדעמ, :טגָאזעג טרעוו "ךַאילש ןטיירב ןטימ, גנולייצרעד סנייט
 ןוא תוברוח ןיא טלדנַאװרַאפ תויח עדליוו סוקסענָאטנַא ןוא סרעלטיה ןבָאה ,אמתסמ
 -קעלַא ןיא ,"םלוע-תיב ןטלַא ןבעל *רַאי , םעניא רבק-רעדורב ןסיורג ַא ךיז ךָאנ ןזָאלעג
 -ַאב, רעד טרעדלישעג טרעוו גנולייצרעד רענעבירשעג לופטנַאלַאט סיקצינבוג רעדנַאס
 -רעד יקצינבוג .(טנגעג רעציניוו) עשטשיריטסַאנָאמ לטעטש רעניַארקוא ןַײז ןופ *רַאידיכ
 ,"רַאי ענעטערעּפָאּפ םוצ רימ ןעמוק תומשנ ענעברָאטשרַאפ יד ןַײז ריכזמ, :ןטרָאד טלייצ
 ,"..םיגורה טנזיוט ייווצ רעכעה ןגיל סע ּוװ

 ַא ,דַארּפש עשידִיי ַא שוריפב רָאנ ,זיולב תויתוא עשידִיי ןייק טשינ ןענַײז סָאד
 ...ךֿארּפש-"רַאי-יבַאב; עשידִיי

 -שיטציוָאס עצנַאג יד ןעוועג בגַא זיא ?רַאי-יבַאב, רעוועיק ןופ ןכייצ ןרעטנוא

 .טצעזעגרָאפ טרעוו ..רוכזי רעד ןוא .טינש ןקיטולב םעד זיב רוטַארעטיל עשידִיי
 "שווָאס יז ןופ "רבק רעטנַאקַאבמוא, רעד ,?רַאי-יבַאב;/ רעַײנ ַא ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא'ס

 סעדלָאה רזוע (עטיווָאכורַאב עשטיא

(1910 -- ) (1900 = ) 
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 תהו כל מי יג ור ה 9 ש יט ע װאס יד

 "רַאי-יבַאב; רעוועיק ןיא ."רעדירב עטכַארבעגמוא , ספַײט ןופ ,תוכלמ-יגורה עשיט

 סניק עשיטעווָאס יד ,ןייטשּפָאה דיוד ןופ רעטָאפ ןדנילב םעד טכַארבעגמוא ןעמ טָאה

 טציא זיב .רעטכיד ןשידִיי ןסיורג ןיא ןוז םעד ךיוא טכַארבעגמוא רעטעּפש ןבָאה

 ןענַײז ?רַאי-יבַאב, רעוועיק ןיא .ןבָארגַאב זיא ןייבעג ןַײז וו ,טשינ וליפַא ןעמ טסייוו

 ןלופטנַאלַאט םעד ןופ רעטסעשוװש ןוא רעטומ ,רעטָאפ רעד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ךיוא

 שסיורג יד ,יקסווָארַאקש עַײש טסילעװָאנ םעד ןופ רעטומ יד ;ערַאבַאז ןתנ רעקיַאזָארּפ

 יד ןופ רעריפנָא ,ןינייע רָאטיזַָאּפמָאק ןטמירַאב ןופ יורפ יד ,איַאקסנימַאק ןיטסינַאיּפ

 -ָאר םיריױטקַאד עשידִיי עטמירַאב יד ;דנַאלסור-טעוװָאס ןיא ןעלבמַאסנַא-רָאכ עשידִיי

 רעטומ יד ;ןַאמקָאט רערעל ןשידִיי ןטמירַאב ןופ ןרעטלע יד ;יקסלעקוק ןוא גרעבנעט

 "יטסגיא רעוועיק ןופ רָאטקעריד רענעזעוועג ,גרעברעביל .י .טָארּפ ןופ יורפ רעד ןופ

 -ָאס יד ,ןַאשזדיב-ָאריב ןופ טנעדיזערּפ רעד רעטעּפש ןוא רוטלוק רעשידִיי רַאפ טוט

 -צָארט; ַא יו 1937 ןיא ןסָאשרשד רעִירפ ךָאנ ןיילַא ןגרעברעביל ןבָאה סניק עשיטעוו

 ,"ןַאּפָאי רַאפ ןָאיּפש , ןוא ?טסילַאנָאיצַאנ ,-"טסיק

 ןעגנוצַאשּפָא עשִיײטרַאּפ

 זיא סָאד .ןבירשעג ךס ַא ןעמ טָאה "דנַאלמײה שיטעװָאט, ןרעמונ עדייב ןגעוו

 -ָאטסיה עקיטכיוו ַא זיא ?דנַאלמיײה שיטעוװָאס , ןופ גנונַײשרעד יד ,ךעלריטַאנ ןעוועג

 (עטיווַאקלַאפ עילע יקסניטלַאמ םייח

 ( -- 1898) ( = 1פ10)
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 ץנ אר עמָאּפ רעד נא סקעלא

 ןבַאה עלַא טשינ רעבָא .שינעעשעג עשירַארעטיל ןוא עלַאנָאיצַאנ ,עשיטילָאּפ ,עשיר

 ,שיאײטרַאּפ ןבירשעג ןבָאה לָאצ ַא .תמא םעד --- ןַײז וצ ףרַאדַאב סע יו ןבירשעג

 ,.סנגיל עצנַאג ןוא ןתמא עבלַאה ,קיטַײזניײא ,קיליווזייב

 ןבָאה .רעמונ ןטשרע םעד ןעז וליפַא טנעקעג ןבָאה רעבַײרש עסיוועג רעדייא ךָאנ

 סָאד ןַא ,סיורָאפ ןיא ןבירשעג ,ןעגנוצַאשּפָא עקידלוטיב עגנַאל טקורדעגּפָא ןיוש ייז

 -ַאב ןכָאנ ךיוא ןוא .תויתוא עשידִיי טימ לַאנרושז רעׂשיסור ַא ךָאנ יו רעמ טשינ זיא

 -ניא ןשידִיי םוש ןייק טשינ טָאה רע זַא ,טרעלקרעד ייז ןבָאה לַאנרושז םעד ןעמוק

 רעקינייוו ,רערַאבקורד םיוק ,רעקיטשינ ַא זיא לַאירעטַאמ רעטקורדעג רעד זַא ;טלַאה

 ןבָאה סָאװ ,קרעװ ,ןטַײקיזָאלטנעלַאט רעטיול ,ןענעזייר רַאפ ןופ ךָאנ ,קיסעמלטימ ןופ

 -סיוא ןענַײז רעדיל יד זַא ,ןבירשעג ןבָאה ייז .טרעוו ןשירַארעטיל ןייק טשינ ןצנַאג ןיא

 ןגעוו טרָאװגָאלק ןייא ןייק , ןטרָאד ָאטשינ ,עטצעזעגרעביא ןַא עזָארּפ יד ,ענעשָארדעג

 ןופ "דליב עטסדנימ/, ןייק ָאטשינ ,עידעגַארט רעשיטעווָאס רעד ןגעוו ,"קילגמוא םעד

 ,בייהנָא רעַײנ ַא --- ךשמה םוש ןייק ָאטשינ ,ןבעל ןשידִיי

 סע -- ,טניימעג טָאה סָאד "?הריסמ יד זיא ּוװ, :טגערפעג טָאה רעבַײרש ןייא

 -ָאס יד ."הריסמ, רַאפ ןעמָאנ רעדנַא ןַא םיא ַײב ןענַײז סָאװ ,ןעלקיטרַא-קיטירק ןלעפ

 .םירסומ ןעוועג רעירפ ןענַײז ,סע טסייה ,רעקיטירק ןוא רעבַײרש עשידַיי-שיטעוו

 -יב יד ַײב, קַאינרעשט .ל ןופ לקיטרַא-קיטירק א ָאי ךיז טניפעג רעמונ ןטשרצ ןיא)

 רעלימ יזוב רעדיײנ םייח
(1920 -- ) (1913 -- ) 
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 תו כ ל מ יג ו ר ה ּצש י ט ץל װ ָא ס יד

 -ירק ייר עצנַאג ַא ךיז ןעניפעג רעמונ ןטייווצ םעד ןיא ןוא ,?רעבַײרש רענַאשזדיבדָאר
 ןופ קרעוו יד ןופ טכיזרעביא רעשיטירק רענײמעגלַא ןַא טנכערעגנַײרַא ,ןעלקיטרַא-קיט
 ןיא ןענופעג םיוק טָאה רעבַײרש ןייא .(רעבַײרש ענעבילבעגנבעל עשיטעווָאס עלַא
 ןייק טשינ בגַא זיא רע) רעגנַאפנָא ןשיטַײל ןטריטנעלַאט םעַײנ ןייא רעמונ ןטשרע
 ,םודס ןיא קידצ ןייא שטָאכ ןענופעג ,(רעַײנ

 ןיא טכירַאב רעטשרע רעד .רעמונ ןטייווצ ןטימ ךיוא טריסַאּפ טָאה עבלעז סָאד
 -ןגרַאמ ,-"גָאט, ןיא ןענישרעד זיא רעמונ םעַײנ םעד ןגעוו ןטַאטש עטקינייארַאפ יד
 -ָאס זיא רעביײרש עשידִיי , :ּפָאקרעטנוא ןוא ּפָאק ןקידנגלָאפ םעד רעטנוא "לַאנרושז
 שיטעװַאס, ןופ רעמונ רעט2 רעד טזַײװַאב ,ןַאּפש ןיא ץלַא ךָאנ ןעייג דנַאלסור-טעוו
 ןגעוו ןענַײז רעדיל עטסרעמ .ןווָאשטשורכ ןעמ טריטיצ ןענילַאטס טָאטשנָא ."דנַאלמייה
 ,?גירק-םָאטַא ןגעוו ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד

 -יטעווָאס רעטַײנַאב רעד ןופ סנ םעד ןסירגַאב טָאטשנַא ,ונייחהש ןכַאמ טָאטשנַא
 -עֵל םיוק יד ןפלעה ןוא ןרעטנומ ,ןקיטומרעד ןוא ןליפטימ טָאטשנַא ,רוטַארעטיל רעש
 סָאװ ,ןעיירפ ךיז טָאטשנַא ,תוכלמ-יגורה עשיטעווָאס יד ןופ ךעלטשער ענעבילבעגנב
 ןבָאה ,תוסיפת ןוא ןרעגַאל-גנוקישרַאפ יד ןיא םירוסי עכעלבַײרשַאבמוא ןופ ןרָאי ךָאנ
 טפַאשביל ליפ ױזַא טיהעגפיוא עטרעטעמשעצ ןוא ענעכָארבעצ קיטסַײג ןוא שיזיפ יד

 ךיז ןוא תועינמ עלַא ןַײז רבוג ןענעק וצ רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד רַאפ

 ןעג היבט ןַאמרעסַאוו עבויל

(1907 -- ) (1912 -- ) 



 ץנַאר עמָאּפ רצעדגאסקצלא

 -ַאקירעמַא רעד טָאה םעלַא םעד טָאטשנַא -- טרָאװ ןשירעפעש םוצ ַײנספיוא ןעמענ

 -דחּפ יװ טלּפמעטשעג ייז ,עצינױמָאּפ ַא טימ ןסָאגעגּפָא רָאג ייז רעבַיײרש-טכירַאב רענ

 ,ןטסידנַאגַאּפָארּפ ,ןטסינילַאטס ,סרעטכעלפ-ןעמַארג עקיליב יװ ,ןשטנעמ-ןַאּפש ןוא םינ

 ןייא ןענופעג טָאה רע ךיוא -- םַאנסיא ןקיצנייא ןייא טכַאמעג טָאה רע ,ָאי .וו"זַאא

 | ,םודס ןיא קידצ

 יד ןגעװ סוג רעייז טסייוו *לַאנרושז-ןגרָאמ ,-"גָאט, ןיא רעביײרש:-טכירַאב רעד

 ַאיליא יװ רעבַײרש ַאזַא וליפַא שכלעוו רַאפ ,תונכס ןוא תוריזג עשיטימעסיטנַא עַײב

 ןפאשעג ןליפַא טָאה רע .טצומשַאב ייז רע טָאה ןגעווטסעד ןופ .ארומ טָאה גרובנערע

 םעד ןיא ןענַײז ייז זַא ,רעבַײרש עשידִיי יד טקידלושַאב טָאה רע .עירָאעטיןסַאר ַא

 -ַאב ןַײז ןיא ןבירשעג טָאה רע .רעבַײרש עשיטעווָאס ערעדנַא עלַא ןופ רעגרע טרּפ

 םוצ ןעמוק סע רעכלעוו ןיא ,רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד וצ ץַאזנגעק ןיא; :טכיר

 -יירש עשידִיי יד ןעייג ,עדנַאגַאּפָארּפ רענָאיזַאק רעד ןגעק ןעמיטש עטגָאװעג קורדסיוא

 זױלב טרעוו ןילַאטס ןעמָאנ רעד ןוא ןַאּפש ןשיטסינילַאטס ןטלַא ןיא ץלַא ךָאנ רעב

 ."וװָאשטשורכ טימ ןטיברַאמ

 -ָנֲא יד יװ ,םזינילַאטס םעד ןקידלושַאב טָאטשנַא ,תוביס יד ןייטשרַאפ טָאטשנַא

 עטווורּפעג-ליפ ערעייז רָאג רע טקידלושַאב --- רעפסָאמטַא-ווָאשטשורכ עשיטימעסיט

 -ענ עטכעלש יד זיולב סיוא טנכער רע --- טייקיניילק ַא רע טוט ךָאנרעד ןוא .תונברק

 ןיסעלעט עמַאיז ץַארַאכ ריאמ

 ( = 1907) * )1912 = ( 
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 תו כ ל מ - י גור חה 5 9ש יט עץ װָא ס יד

 -מוא יד רעטנוא ,ןבָאה סָאװ ,ןעגנופַאש-"עיניל, יד ,ןלַאירעטַאמ-זניצ רעדָא עוויטַאג

 סָאד זַא ,םעד ןגעוו טגָאז רע רעבָא .ןרעמונ עטשרע יד ןיא ןעזנָא טזומעג ךיז ןדנעטש

 ןיא זיא סָאד .קיטכיר טשינ זיא סָאד רָאנ .לַאנרושז ןופ "חסונ רענײמעגלַא רעד , זיא

 םעד ןופ דליב שלַאפ ,טמירקעצ ַא רעבירעד טיג סָאד .תמא רעבלַאה ַא לַאפ ןטסעב

 | ,רעמונ ןטייווצ

 -ונ ןטייווצ ןופ ןלַאירעטַאמ "רַאי-יבַאב, יד טנָאמרעד ביײהנָא ןיא ןיוש בָאה ךיא

 ..?סָאװרַאפ ָאט .ןעגנופַאש עשידִיי ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ָאד ןטרָאד ןענַײז סע ןוא .רעמ

 טיג ,ליּפשַײב םוצ ,דנַאלסור-טעוװָאס ןיא ,ץנוק רעטלַא ןַא זיא סָאד :רעפטנע רעד זיא

 ןיא ןַײרַא טקַאּפ ןעמ .ןפוא ַאזַא ףיוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יר ןגעוו רעכיב סױרַא ןעמ

 "סיד ,ןלַאפנָא ,ןעגנוקידלַאװגרַאפ ,ןדרָאמ עכעלגעט-גָאט יד ןופ ןטקַאפ עתמא ךוכב ַאזַא

 ךיז רַאפ טקַאפ רעדעי .ןבעל ןגיה ןופ ןטַײז-ןטָאש ערעדנַא ןוא ןפמַאק-עיצַאנימירק

 זיולב רעביא טיג ,קיטַײזניײא זיא סע לַײװ ,ךוב שלַאפ ַא סע זיא ךָאד ,תמא עקַאט זיא

 ןכַאז עוויטיזָאּפ יד ,ןכַאז עטוג יד רעביא טשינ טיג ,עבטמ רעד ןופ טַײז עטכעלש יד

 -ייו טשינ זיא סע ןוא ,ןגיל רעצנַאג ַא ןוא תמא רעבלַאה ַא סע זיא .ןבעל רעזדנוא ןופ

 .דנַאלסור-טעוװַאס ןגעוו ױזַא טבַײרש ןעמ ןעוו ,שלַאפ רעקינ

 ,?ײטרַאּפ ןַײמ , סרעדייב םייח טימ ךיז טנפע רעמונ רעטייווצ רעד זַא ,תמא זיא'ס
 -רעל זיא רעמונ רעד רעבָא .חסונ ןשיטסינילַאטס ןטלַא םעד ןיא ,דיל ךַאװש ַא רעייז

 ץיזעפיל לדנעמ רענרעל לסָאי

(1912 -- ) - /(1907 =- ) 



 ץנ אר עמָאּפ ר עד נגַא סק ללא

 ךעלדנעטשרַאפ זיא .רָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ םעד ןופ גנונעפערעד רעד וצ טקנוּפ ןעניש-

 ןבַײרש וצ טרָאּפשרַאפ םעד ךרוד רשפא טָאה'מ .דיל ַאזַא טקורדעג טָאה ןעמ סָאװרַאפ

 בגַא זיא רעדייב .רעמונ ןטשרע םעניא ןעניפעג רימ סָאװ ,ןלַאירָאטידע-וװָאשטשורכ יד

 ןופ .1924 ןיא טשרפ ןקורד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע .רעבַײרש עטסגנִיי יד ןופ רענייא

 סעשטיווָאכורָאב עשטיא זיא ,שירעלטסניק רעמ ךס ַא שטָאכ ,רענַאשז-"עיניל, ןבלעז

 ךָאנ ןקורד ןביױוהעגנָא ךיז טָאה שטיװָאכורָאב ."רעדעס ענַײד ,םזינומָאק ,ןיוש עז ךיא;

 ןגעוו עדַאלַאב עקיטרַאנגײא סגרעבנרעטש בקעי ךָאנ ןַארַאפ ןוא .1938 ןיא ,רעטעּפש

 םעד ןוא "ןטכערעג, םעד ןשיווצ גָאלַאיד סעשטיוָארעשָא שריה ןוא ;סקרַאמ לרַאק

 -םַארג ,שיטסיסיזעט ,שיטסינחדב ַא -- המחלימ עשימָאטַא יד ןביוהנָא ןיא "ןקידלוש;

 יד ןגעוו ןכַאז עטוג רעמ ךס ַא ךיוא ןַארַאפ רעבָא .תמא זיא ץלַא סָאד .ךַאז םַארטש

 עשידיי ,ןּפיט עשידִיי ,תוחּפשימ עשידַיי ןגעוו ,ןברוח ןוא המחלימ ,?סרַאיזיבַאב;

 ןכיללג סָאד ןוא ,עביל ןגעוו ,רעדיל עשיריל עקיטכערּפ ןוא ןכַאפ עשידַיי ,ךעלטעטש

 ,תמא םעד ןופ טפלעה עטייווצ יד זיא סָאד

 .רערעדעי ןטַײז 120 וצ ןגָאמרַאפ "דנַאלמייה שיטעוװָאס , ןרעמונ ייווצ עטשרע יד

 -ָארכ ,ןעלקיטרַא גנילדנעצ ַא ,ןעגנולייצרעד 24 ,רעדיל 85 טקורדעגּפָא ןענַײז ייז ןיא

 טנכערעגנַײרַא) סרעטעברַאטימ ןופ ןעמענ 112 ןוא עיפַארגָאילביב ,ןעגנונעכייצ ,קינ

 .(סרעקיזומ ןוא סרָאטַארטסוליא 2

 ןאמווװרג לטָאמ ןייטסטָאלב שריה
(1895 -- ) (1916 -- ) 
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 תו כ ל מ יג ר ה שש י ט צ װ ָא ס יד

 ןופ .טלַאהגיא-"שיניל; םענָאיזַאק ןייר ַא טימ 17 זיולב ןענַײז רעדיל 85 יד ןופ

 .רעטקַארַאכ-?עיניל, ַאזַא ןופ 5 זיולב ןענַײז ןעגנולייצרעד 24 יד

 ןשיווצ) עביל ןגעוו 16 ,עמעט-ןברוח רעד ףיוא 13 ןענַײז רעדיל 68 ערעדנַא יד ןופ

 ,םינינש עכעלשטנעמלַא ןוא רעגַײטש ,רוטַאנ רעד ןגעוו 29 ןוא (יורפ ןוא ןַאמ

 -עלע-?עיניל, ןוא -"זניצ ,, יד טימ 5 יד ץוח ַא) ןעגנולייצרעד 19 ערעדנַא יד ןופ

 "רעגַײטש ןשידִיי ןופ 9 ןוא עביל ןגעוו 4 ,עמעט-ןברוח רעד ףיוא 6 ןענַײז (ןטנעמ

 ,ןבעל

 רעבַײרש ייר ַא ןופ ןשינעטכַארטסיױא יד ּפָא טנקייל ןיילַא קיטסיטַאטס ידיטָא

 -יל 85 ןופ 17 זיולב זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ .?דנַאלמייה שיטעווָאט, ןלַאנרושז יד ןגעוי

 זַא ןטלַאהניא םענָאלבַאש ,םענָאיזַאק ַא ןופ ןענַײז ןעגנולייצרעד 24 ןופ 5 ןוא רעד

 -נביוא םעד ןטרָאד ןעמענרַאפ ,עמעט-ןברוח ןוא "רַאי-יבַאב, יד ךיוא יװ ,ןבעל שידִיי

 עלַאסרעװינוא ןוא רעגַײטש ,רוטַאנ רעד ןגעוו ןענַײז ןעגנופַאש עטסרעמ יד זַא ןָא

 ןקיטכיוװ רָאג ַא ךיוא טמענרַאפ ,עמעט-שביל יד ןליפַא ןוא ,קיריל ענייר זַא ;םינינע

 ,טרָא

 סָאװ ,עקירעמַא ןיא ךיוא סרעבַײרש עקיטכיוו עשידִיי ןעוועג ןענַײז קילג םוצ

 ןשידִיי-שיטעוװָאס םעַײנ םעד ןופ גנוטַײדַאב עסיורג יד ןענַאטשרַאפ ןוא טליפרעד ןבָאה

 ןעוועג ןענַײז ייז ןשיווצ .ןזיולב ןוא ןרעלעפ ,ןטַײקכַאװש ענַײז עלַא טימ ,לָאנרושז

 .דנַא"א ,רעגניז .ד .ש ,ץנַאלג .א ,ךַאברעיוא םירפא ,ןײטשטַאלג בקעי

 יקםווָאנַאי יסייפ ןַאמבַײרש לאיחי

(1913 -- ) (1914 -- ) 
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 ץנא ר עמָאּפ רצדנאסקץעלא

 תיּב"ףלַא ןשידיי ןופ ןוחצינ רעד

 ןלַאנרושז יד ןופ ןעזסיוא רעכעלרעסיוא רעלופרילָאק ,רעקיטכיצ ,רעקיטכיל רעד

 סעבַאגסיוא ענייש עכלעוַא קינייװ ןַארַאפ ,קורדנַײא ןַא טכַאמ ?דנַאלמיײה שיטעווָאס;,

 ,טיוו רעלעה ןופ ןעמוקעג טשינ זיא סָאד ןוא ,עקירעמַא רעכַײר רעזדנוא ןיא וליפַא

 רַאפ ,ןושל ןשידִיי ןרַאפ טפַאשביל ךס ַא ןָא ןרעוו ןפַאשעג טנעקעג טשינ טָאה סָאד

 | | ,רוטלוק רעשידַיי רעד

 רעקיטכיוװ סעשטיווָאקלַאפ עילע ןופ ןעלטיּפַאק ןטרָאד ךיז ןקורד טסיזמוא טשינ

 עלופטרעוו ,עטנַאסערעטניא ןַא זיא סָאד ."ןושל ןרַאפ ַײשּפָא, טעברַא רעשיטסיווגניל

 עטצעל יד ןיא ךַארּפש רעשירַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןגעוו טעברַא

 -שיטעװָאס רעטַײנַאב רעד ןופ ןטעברַא עטשרע יד ןופ ענייא זיא סָאד .רָאי טרעדנוה

 הקבר ,שטיווָאטַאנ השמ ,רעדנעלסיוא .נ ןופ ןטעברַא יד יוו טקנוּפ ,טפַאשנסיוװ רעשידִיי

 קיטירק ןופ ןווורּפ עטַײנַאב ןענַײז ערעדנַא ןוא קַאינרעשט .ל ,רעקציול םייח ,ןיבור

 | ,טֿפַאשנסיװ-רוטַארעטיל ןוא

 ןופ ןוחצינ רעד -- ךשמה שוריפב -- ךשמה רעד עקַאט זיא סנ רעסיורג רעד

 רוטלוק רעשידִיי רעד רעביא רזג-תרכ םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,תיב-ףלא ןשידיי

 ,סרעטַאזינילַאטסעד עשיטסיווָאשטשורכ עקיטציא יד ןופ ךיוא

 -עג זשיטעװָאס ןשידִיי ַא ןופ ליומ ןופ טרעהעג ךָאנ קירוצ גנַאל טשינ ןבָאה רימ

 ןַאיבורג לטָאמ ענסַאילַאב עוויר

 1509( 
 )1910 -- (

-- ) 
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 תוכ למ-יגור ה 4 עש יט עװױַא ס יד

 -ַאמ, יד יוװ רעדָא ,"טסעשז רעשיטילָאּפ, ַא זיולב זיא *דנַאלמייה שיטעוװָאס; זַא ,לַארענ

 ?דנַאלסיױא ןיא דנַיײרפ ערעזדנוא ןופ ןגינעגרַאפ ןרַאפ, :טגָאזעג טָאה ַאוועצרופ *םָאד

 ךַארּפש רעשידִיי רעד רַאפ ןדִיי עשיטעווַאס ןופ ןעמיטש ןָאילימ רעבלַאה רעד רענָא

 סַײררעביא ןַא ךָאנ ןרעוו טַײנַאב לָאז לַאנרושז רעד זַא ,טקריוועג ךס א רעכיז טָאה

 ַא טַאהעג ךיוא רעכיז ןבָאה דנַאלסיױא ןיא ןדִיי יד ןופ ןטסעטָארּפ יד ןוא .רָאי 13 ןופ

 ..המשל אב ,המשל אלש ךותמ :ןגָאז ןדִיי ןוא .הלועפ עטסערג יד רשפא ,הלועּפ

 -יבנ עצרַאװש יד טשינ ןביולג רעבַײרש עשידִיי:שיטעװַאס יד זַא ,סיוא טוַײװ

 רַאפרעד .ןדִיי עשיטעווָאס יד ןופ עיצַאלימיסַא רעקידנעטשלופ רעלענש ַא ןגעוװ ןתוא

 ךשמה ןַײז ןכַײרטשרשטנוא וצ "דנַאלמייה שיטעוװָאס, לַאנרושז םעד ןפורעגנָא ייז ןבָאה

 "עג ןסירעגרעביא זיא סָאװ ,"דנַאלמיײיה, לַאנרושז ןקידרעירֿפ ןופ ןרעמונ 6 יד טימ

 -יױרג ַא ךיוא עװקסָאמ ןיא ןענישרעד בגַא זיא'ס) טינש ןקיטולב ןכרוד 1948 ןיא ןרָאװ

 -ונ וטייווצ םעניא .(1943 רָאי-המחלימ ןיא *דנַאלמייה, ךובלמַאז רעשירַארעטיל רעס

 ַײרעלָאמ יד ."ןָאפ יד ףיוא טבייה סָאװ ,רעדע דליב-גנונעכייצ ַא טקורדעגּפָא זיא רעמ

 טזָאלעג םעד ךרוד ךיוא ןבָאה רעבַײרש ענעבילבעגנבעל יד ,לַאפוצ ןייק טשינ זיא

 -ָאק ענעלַאפעג יד ןופ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןָאפ יד ףיוא ןבייה ייז זַא ,ןסיוו

 | ."רעדירב עטכַארבעגמוא , יד ןופ ,ןגעל

 -ילוי טריטַאד זיא רע .ןטַײז 160 טַאהעג טָאה ,6 ךוב ,"דנַאלמײה, רעטצעל רעד

 לָאװמיוב לחר שעטיווָארוועשַא שריה
(1908 -- ) 1914 -- ) 
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 ץ 1 אר עמָאּפ ר עד נא סקצלא

 -טוק ןרהא ןעוועג זיא "דנַאלמיײה , םענעי ןופ רָאטקַאדער-טּפיוה רעד *,1948 טסוגװַא

 ,ןישורבָאד ,ןָאסלעגרעב ןעוועג ךָאנ ןענַײז עיגעלָאק-עיצקַאדער רעד ןיא ןוא .ווָארינ

 ךיוא **.סילעגרעוו -- ןוא ןיבור הקבר ,ָאקטיווק ,רעפעפ ,ןיגנָארטס ,שיקרַאמ ,ןיקלַאה

 -מייה, םענעי ןופ עיצקַאדער רעד ןופ רענייא סָאװ ,טייקידכשמה ןַארַאפ זיא םעד ןיא

 ןיבור הקבר ןוא ,"דנַאלמייה שיטעװָאס/, םעַײנ םעד ןופ רָאטקַאדער רעד טציא זיא *דנַאל

 ןופ רעמענלײטנָא 24 יד ןופ ,"דנַאלמייה; םעַײנ ןופ עיגעלָאקדער רעד ןיא ךיוא זיא

 לָאצ ןיא טפלצה ַא ,12 ןיוש ןלעפ ,"דנַאלמייה, ןקידרעירפ םענופ רעמונ ןטצעל ,ןט6

 ,רעלעטשטפירש עסיורג עכלעזַא ןלעפ סע לַײװ ,טעטילַאוװק ןיא טפלעה ַא יװ רעמ ןוא

 .ןוָארינעוק ,ָאקטיווק ,רעפעפ ,שיקרַאמ ,ןיקלַאה ,ןישורבָאד ,ןָאסלעגרעב יו

 ןיוש םיא טָאה'מ .עיצַאדיװקיל רעד רַאפ געט עטלייצעג ךוב רעטעביז א ךָאנ ןעגישרעד זיא'ס +

 -רַאפ רעבָא זיא טלַאהניא ןַײז .ןעגנאגרעד טשינ זדנוא וצ זיא רע ןוא ןטײרּפשרַאפ וצ ןזיװַאב טשינ
 ,ףוס ןרַאפ געט ייווצ ,1948 רעבמעװָאנ ןט18 ןופ ייטייקינייא , רעד ןיא טנכייצ

 רעד ןופ טעטימָאק-ריפסיוא ןיא ךיוא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא 1945 ףוס ךָאנ זיא סילעגרעװ **

 ,ןיקלאה ,ַאקטיװק ,ןָאסלעגרעב טימ ןמַאזוצ ,דנַאברַאפ-רעבַײרש ןשיטעװַאס םענופ עיצקעס רעשידִיי

 .עירול חנ ,ןישורבָאד ,הַארינשוק ,שיקרַאמ ,רעפעפ

 ןָאדרָאג לאומש ןַאמשרָאג עריש

(1906 -- ) (1909 -- ) 
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 תוכ למייגור ה ע שיט ץװָאס יד

 סנרהא יײווצ

 -מייהע ןקידרעִירפ םעד ןשיװצ דיישרעטנוא רעקידתוכיא רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 -- ןרָאטקַאדער ערעייז ןשיװצ -דיישרעטנוא רעד יו זיא ,ןקיטציא םעד ןוא "דנַאל

 ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד יוװ ןוא ,סילעגרעוו ןרהא ןוא ווָארינעוק ןרהא -- סנרהא עדייב

 -ָאס יד ,רעבַײרש עטמירַאב יד טימ רעקידרעִירפ רעד ןֹוא עיצקַאדער רעקיטציא רעד

 * תוכלמ-יגורה עשיטעו!

 -רעוו ןגעוו ןיקלַאה .ש ןופ לקיטרַא ןַא בגא ךיז טניפעג "דנַאלמייה, ןטצעל ןיא

 -כיד רעקיטולבלופ, ןסילעגרעוו רע טפור לקיטרַא םעד ןיא .רעדיל ךוב ַא סעסילעג

 ענייש ענַײז טימ ןסילעגרעוו ךרוד טקיטעטשַאב דָארג טרעוו גנונעכיײצַאב יד ."רעט

 :ןיקלַאה ךיוא טגָאז לקיטרַא ןַײז ןיא רעבָא .?דנַאלמיײה שיטעװָאס, ןיא רעדיל עשיריל

 דָאיצַאר ַאזַא ,רעטכיד ןקיטולבלופ םעד וצ ,םיא וצ טמוק יו ,שממ טסירדרַאפ לָאמ ַא,

 טצונַאב סילעגרעוו זַא ,סיוא טוַײװ ,ש'ליפעג ןוא ץרַאה ןָא;) ??טייקרעטכינ עשיטסילַאנ

 ענַײז טבַײרש רע ןעוו ,טלָאמעד סרעדנוזַאב טייקרעטכינ עזָאלליפעג ,עזָאלצרַאה יד-טָא

 סָאװ ,הנתמ עטשרע יד זיא סָאד, :ןסילעגרעװ .א ןגעװ טגָאזעג לָאמַא טָאה װָארינשוק ןרהא +

 -סיוא טָאה יז סָאװ ,רעדניק יד ןופ ,טנגוי ריא ןופ ןבעגעג זדנוא טָאה טנגעג עמָאנָאטױא עשידִיי יד

 ,?טעװעדָאהעג

 סָאדָאר בקעי עטיווָאילע .י
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 ץנ אר עמָאּפ ר עדנא סקצלָא

 ןיא רעבַײרש עשידִיי יד טלדיז רע עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרַא יד רעדָא ןעלקיטרַא-טייל

 .רעדנעל ערעדנַא

 27 עקידנגלָאט יד ךיז ןקילײטַאב "דנַאלמייה שיטעװָאס, רעמונ ןטשרע םעד ןיא
 רעקרָאי-וינ ןופ ךָאנ טיא ןענעק רימ) ןַאמבַײרש לאיזי :רעבַײרש עשיטעווָאס עשידיי
 ,יקסווָאינרעשט המלש ,ןַאמרעסַאװ עבויל ,ןעג היבט ,ףַײט השמ ,(1936) ?לַאנגיס;

 ,ןיסעלעט עמאיז ,ןַאמטיור המלש ,ןַאיבורג לטָאמ ,גרעבנרעטש בקעי ,ןיקלַאה לאומש
 לסָאי ,ןיבַאר ףסוי ,גרעבמָארב דוד ,ןיקַײכ ערָאד ,סעלער שריה ,ענסאילאב עווידו

 ,ווָארדנעוװ .ז ,ץאראכ ריאמ ,ןַאמוװרג לטָאמ ,יקסווָאנַאי יסייש ,רעיצקַאס לטָאמ ,רענרעל
 ילַאפ .ע ,קַאינרעשט .ל ,רעדנטלסיוא .נ ,יירפ (עיפא) .ס ,קינעמער .ה ,רַאטנַאג םהרבא
 :ןטשרע ןופ 4 טנכערעגנַײרַא) 25 ןטָארטרַאפ ןענַײז רעמונ ןטייווצ םעד ןיא ןוא .שטיווָאק
 ,סילעגרעוו ןרהא ,גרעבנרעטש בקעי ,ןיבָאד שריה ,שטיווָאכורָאב עששטיא ,רעדייב םייח
 םייח ,ןיקנעכ ערימ ,רַאטנָאג םהרבא ,ןיבאר ףסוי ,שטיווָארעשָא שריה ,ןייטשָאלב שריה
 ,טנַאיר סקַאמ ,רעלימ יזוב ,רעלרעק ףסוי ,ץישפיל לדנעמ ,עירול עטָאנ ,יקסניטלאמ
 -נעלסיוא .1 ,דומַאלעמ םייח ,סָאדַאר בקעי ,יקצינבוג רעדנַאסקעלַא ,ןַאמפנַארב קיציא
 ןיבור הקבר ,רעקציול םייח ,שטיװָאקלַאפ עילע ,שטיווָאטַאנ השמ ,רעד

 -ילבעג ןבשל יד ןופ טפלעה ַא טעמכ ,48 טריטויבעד ןיוש ןבָאה סע ,טסייה סָאד

 -כיוה ןעמוקַאב עלַא ןבָאה ייז ,רוד ןרעגנִיי םעד ןופ ןענַײז ייז ןופ עטסרעמ יד ;ענעב

 ןַאמפנַארב קיציא סעלעו שריה
(1913 -- ) (1913 -- ) 
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 תהו כ ל מ יי גו ר ה צש י ט צ װַָא ס ייד

 ןגָארטַײב ערעייז ןוא סיצַאנ יד ןגעק המחלימ רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא ,גנודליב-לוש

 עלַא טעמכ זַא ,טלייצרעד טשינ רעבָא טרעו סֶע .1961--1960 סעטַאד יד ןבָאה

 תוסיפת ןוא ןרעגָאל עשיטעווָאס יד ןיא ןרָאי עגנַאל ןעמוקעגּפָא ךיוא ןענַײז ייז ןופ

 .עקידעבעל סױרַא םיוק ןוא

 .."קיטַײרפצרוק זיא ןגרָאמ;

 עטלייצעג טימ זַא ,ןרָאװעג טרעלקרעד זיא ןעלקיטרַא דצנַאקירעמא עסיוועג ןיא

 .קיטכיר טשינ זיא סָאד .רעבַײרש עטנַאקַאבומא ןיטולחל עלַא ייז ןענַײז ןעמַאנסיױוא

 רָאג טימ ,ןעמענ עַײנ עטנַאקַאב קיניײװ רָאּפ ַא יו רעמ טשינ ןענופעג ןטרָאד בָאה ךיא

 ןעוועג ןענַײז לָאצ ַא ןוא ,טנַאקַאב ךעלנעזרעּפ וליפַא ךיא ןיב רעבַײרש יד ןופ ךס ַא

 ,דניירפ ןוא םירבח עטנעָאנ רעייז ענַײמ

 טָאה יז סָאװרַאפ ,ןיקַײכ ערַאד טגערפעג ןבָאה רעבַײרש רענַאקירעמַא עסיוועג

 יז ןגעוו טשינ ןוא "ָאגנָאק ןופ הנמלא רעד, ןגעוו (דיל ןייש ַא דָארג) דיל ַא ןבירשעג

 .תוכלמ-יגורה עשיטעווָאס יד ןופ ,רעבַײרש עשידִיי עטכַארבעגמוא יד ןופ תונמלא

 ,רעפטנע ןכעלדנעטשרַאפטסבלעז םעד טסּוװעג טוג רעייז ןבָאה רעבַײרש יד רעבָא

 ןיא יװ ,רעקינייו ןעוועג טציא לַאירעטַאמ-זניצ טרָאס רעד טָא זיא ןתמא רעד ןיא

 טָאה ןרעמונ עטשרע יד ןיא זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה ךיוא ףרַאד ןעמ .ןרָאי עקילָאמַא יד

 רעלרעק ףסוי יקצינבוג רעדנַאסקעלַא

(1912 - ) (1918 -- ) 
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 ץנא ר עטָאֹּפ ר עד נא סק צעל א

 ןלָאז עטמַאַאב עשיטימעסיטנַא יד ידכ ,רשכ רעייז שיטילָאּפ ןַײז וצ טיהעג ךיז ןעמ
 ןופ ןשטנעמ יד .ךשמה ןטַײנַאב םעד רעדיוו ןסיײררעביא וצ דיירסיוא ןייק ןבָאה טשינ
 :ןיקלַאה .ש ןופ גָאזנָא םעד ןופ ךיוא סיוועג ןטלַאה *דנַאלמיײה שיטעוװַאס;,

 ,קיטַײרפצרוק ןיא ןגרָאמ ?ןגרָאמ ףיוא ןגיײלּפַא --

 ...ןטכיררַאפ ךָאנ ןעמ ןָאק לטכיל סָאד טנערב'ס ןמזילכ

 לָאצ עשּפיה ַא ןַײרַא ןענַײז ןרעמונ עטשרע יד ןיא סָאװרַאפ ךיוא טרעלקרעד סָאד

 ןוא רעדיל עשיטסינומָאק-םורפ ,עסיז-ץירקַאל ,ןכַאז-"דנע:יּפעה, ,עשיטַאמַארדָאלעמ

 ,ןןרעמונ עקידרעטעּפש ןיא ןעמונעגנַײרַא טשינ רשפא ייז טלָאװ ןעמ .ןעגנולייצרעד

 -עג ךיוא טָאה ןעמ ."ןדלעה עוויטיזָאּפ , ןופ טּפעצער ןטיול טכַאמעג ןענַײז ייז שטָאכ

 -נעל ןייק ןקורד טנעקעג טשינ רַאפרעד ןוא סרעבַײרש רעמ סָאװ ןריפסיורַא טלָאװ

 ,ןעמוקַאב ךיוא ךיז טָאװ רַאפרעד .טעטילַאװק רערעסעב ןופ עדָא ,ןכַאז-עזָארּפ ערעג

 ןבַײרש וצ ירפ-וצ ךָאנ רעבָא זיא'ס .עזָארּפ רעד ןופ רעסעב טפָא ןענַײז רעדיל יד זַא

 .טייקרעכיז טימ םעד ןגעוו

 -ַארטטילרַאפ ,טריזיליטס ,טלצניקעג שּפיה עקַאט ןענַײז ןכַאז עטקורדעג לָאצ ַא

 -וש ךָאנ ךיז ןעניפעג ךס ַא ַײב .ןטקעפע עשיטעָאּפ טימ ,קידנגַײצרעביא טשינ ,טשיר

 טקירד סע יװ ,"ריּפַאּפ ןוא טניט טימ זיולב רָאנ ,דלַאװ טימ טשינ ןקעמש; סָאװ ,תור

 ןיבָאר ףסוי ןיבָאד שריה

(1905 -- ) : 

--104-- 



 תהו כל מי יגור ה 9 שיט ע װאס יד

 ןעניפעג ןגעווטסעד ןופ .שטיווָאטַאנ .מ שיטעָאּפ רעייז ןוא ךעלפערט רעייז סיוא ךיז
 ,ןעג היבט ,ףַײט השמ ןופ ןגָארטַײב יד יװ ,ןכַאז עלופטנַאלַאט ,עטוג רעייז ךיוא רימ

 ,רַאטנַאג םהרבא ,ןיבַאר ףסוי ,ןַאמטױר המלש ,גרעבנרעטש בקעי ,ןקלַאה לאומש
 -קעלַא ,עירול עטָאנ ,ןייטשָאלב שריה ,סילעגרעוו ןרהא ,ןיבאד שריה ,ןַאמרעסַאוו עבויל
 "םרוד יד טימ ןכַײלגרַאפ ךיז ןענעק ןעגנופַאש ערעייז .ערעדנַא ןוא יקצינבוג רעדנַאס
 רעשידִיי רערָאג רעד ןיא טקורדעג ןרעוו סָאװ ,ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל עכעלטינש
 ןופ רעקירעדינ ןענַײז סָאװ ,ןכַאז עטכעלש רעייז ךיוא רעבָא ךיז ןעניפעג ןטרָאד .טלעוו
 -רַאפ סָאד .ַא"א שטיוַארעשָא ,יקסווַאינרעשט ,רעדייב ןופ ןעגנופַאש יד יװ ,קיטירק
 -ַאש ערעסעב ךס ַא טקורדעג ןיוש ןבָאה ןשטנעמ עבלעז יד זַא ,ןסייוו רימ לַײװ ,טסירד
 עשיטעװָאס לָאצ ַא ַײב ךַארּפש יד סָאװ ,ןופרעד ךיוא סע ךיז טמענ רשפא .ןעגנופ
 13 רָאנ ןדנובעגפיוא טשינ ךָאנ ןענַײז ןעגנוצ ערעייז ,טרעװַאשזרַאפ ךָאנ זיא רעבַײרש
 ...ןגַײװש םענעגנּוװצעג ןוא ןרעגַאל-עגרָאטַאק ןיא רָאי

 ןוא .ןטשרע םענופ רעכעה טינ ןעמונעג ללכב ,זיא רעמונ ןטייווצ םענופ ָאווינ רעד
 טעטילַאװק יד זַא ,"ןטַײב ריא ַײב ךָאנ ךיז טעװ רעטקַארַאכ רעד; זַא ,ןפָאה רימָאל
 עידעגַארט יד טָאה רעבָא לַײװרעד .ןגַײטש רדסכ טעװ ןרעמונ עקידרעטַײװ יד ןופ
 "ידִיי רעכעלקערש רעד יװ ,תוכלמ-יגורה עשיטעווָאס יד ןופ ,ןדַיי עשיטעווָאס יד ןופ
 ןשירעלטסניק ןקירעהעג םעד ןענופעג טשינ טַײװ ךָאנ ,ןברוח-"רַאי-יבַאב, רעש

 רַאטנַאג םהרבא סעטיווַאטָאנ השמ
(1912 -- ) (1908 -- ) 
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 ץ נא ר עטָאפ ר עד נא טק על ַא

 ָאטשינ טעמכ זיא ןרעמונ ייוצ יד ןיא סָאװ ,רָאג זיב ענדָאמ ךיוא זיא'ס .ןוקית
 .רעדנעל עשיטסינומָאק ןענַײז ייז שטָאכ ,עינעמור ןוא ןליוּפ ןיא ןבעל ןשידִיי ןגעוו
 ןגעוו קינָארכ עשירַארעטיל עטוג שטָאכ ןעניפעג טשינ ןטרָאד ןעמ לָאז סָאװ רַאפ ןוא
 -ַאב יד ?לארשי ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוא רעבַײרש עשידַיי רענַאקירעמַא יד
 ןוא .עקיױעמַא ןיא ןבעל ןשידַיי ןטימ תוכייש עּפַאנק ַא רָאג טָאה קיוװָאנ .פ וצ גנוסירג
 ,טלעוו רעטיירב רעשידַיי רעד טימ טדערעגּפָא

 זיא "קיעטסימ רעד, םכילע-םולש ןופ ןַאמָאר רעשיטַאמַארדָאלעמ ,רענדָאמ ַא

 -ילבשג-ןבעל קיצנייא רעד) רעדנעלסיוא .נ ,רעמונ ןטייווצ םעניא ןרָאװעג ןביוהעגנָא

 םעד זַא ,ןַאמָאר םוצ ריפנַײרַא ןַײז ןיא טלייצרעד ,?עּפורג רעוושיקא רעד ןופ רענעב

 "וצ זַא ,ךיוא טבַײרש רע .ץכ השמ ןופ יורפ יד 1960 ןיא טכַארבעג טָאה טּפירקסונַאמ

 ןיא ןכָאה ,"טלעוורעביוא, רענַאקירעמַא רעד ןופ קיטירק רעפרַאש סמכילע-םולש ביל

 ידע ךָאנױעד ,"גָאט רעד, גנוטַײצ יד רעירפ ןַאמָאר םעד ןקורד טלעטשעגּפָא 5

 עשידִיי יד זַא ,ןטּפױהַאב וצ ןיזמוא ןַא זיא'ס .שלַאפ ןצנַאג ןיא זיא סָאד ,?טַײהרַאוו

 ןופ קיטירק ןַײז בילוצ ןַאמָאר ַא סמכילע-םולש ןקורד טלעטשעגּפָא ןבָאה ןעגנוטַײצ

 .רעדנוזַאב ןבַיײרש ךָאנ רימ ןלעוװ םעד ןגפוו רעבָא ."טלעוורעביואג רענַאקירעמַא רעד

 -ירפ סרענטאלפ קיזַײא ןגעוו ץיטָאנ ןצרוק ַא בגא רימ ןבָאה רעמונ ןטייווצ ןיא

 -ַאס ששידִיי 41 יד ןופ עיפַארגָאילביב עכעלריפסיוא ןַא ךיוא ןַארַאפ .טיוט ןקיטַײצ

 גרעבמַארב דוד ףָארדנעוו .ז

 ( -- 1915) ( -- 87ד)
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 תו כ 7 מי ייגו ר ה לש יט 9 װַא ס יד

 ,ןליוק עשיצַאנ ןופ ןטנָארפ"המחלימ יד ףיוא ןלַאפעג ןענַײז סָאװ ,רעבַײרש עשיטעוו
 ,וטפיוא רעקיטכיוו ַא זיא סָאד

 ..ץכעגעשזוד לפעל א

 ןיא .קינָאה לסעפ סָאד רעביא טריפ סָאװ ,ץכעגעשזד לפעל ַא זיא טָא ןוא

 -עמ חםייח ןופ גנולייצרעד רעקידמכילע-םולש טשינ ריש ,רעלופרָאמוה ,רענַײּפ רעד

 :לשטי7 ערקירּפ שקידנגלָאפ יד ךיז טניפעג ,?רידַאגירב םַאב טסַאגוצ; דומַאל

 זַא ,טגָאזעג םינ: ךיא בָאה ךָאנ ןוא .טגָאזעג םיא ךיא בָאה ױזַא עקַאט ,ָאי ,ָא; --

 ןיא רעטשרע רעד זיא רעוו .ןעוועג טשינ לָאמ ןייק ךיא ןיב רעשייײטרַאּפמוא ןייק
 עַײנ יד ןוא דָאס ןטלַא םעד ןעמ טפור ןעמָאנ סעמעוו ףיוא !ןטָארטעגנַײרַא ענומָאק
 ךיז זעמ טמוק ,רעלטכיצ-םיריזח רענעריובעג ןייק טשינ ןיב ךיא שטָאכ ןוא ?סָאנ
 -יזטסּוװַאב יד ,םזַאיוטנע רעד ָאד זיא רקיש רעד .עמרעפ רעד ןיא רימ וצ ןענרעל
 ,?ןיינ יצ ,טסינומָאק ַא ךיא ןיב ףסיוו טליוו ריא ביוא ,טייקינ

 -אילעז ןופ םייח רעמרעפ רעשידִיי רעטלַא רעד טשרעּפמָאלק םיא ַײב טדער ױזַא
 -קַאמשצג ,זָאלטקַאט זיא םיריזח ןעוועדָאה רַאפ דִיי-םייח ַא ןופ םזַאיזוטנע ַאזַא ,לָאּפַאנ
 דיז טרָאטעג טשינ סָאד טָאה רעכיז ןוא ??טרָאס יװרעּפ , ייריזח רעדָא ײרענַײװש .זָאל

 רעד ןיא טיירפשרַאפ טרעװ סָאװ ,לָאנרושז ַא ןופ רעמונ ןטייווצ םעד ןיא ןעניפעג

 ןאמטיוו המלש

1913 -- ) 
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 ץג אר עמָאּפ ר עד נא ס ק על א

 ךָאד טנַאמרעד םזינומָאק טימ םיריזח ןרָאּפפיונוצ סמייח ןוא .טלעוו רעשידִיי רערָאג
 ...ךוב ןטמירַאב סלעוורָא ןיא םרַאפ רעד ןָא

 ,רעדיל-"עיניל, עטסכַאװש יד ןופ סנייא ...ץכעגעשזד לפעל ייווצ ןענַײז טָא ןוא

 רעד טצשװעמַארטשמַארג סע ."םענַאב-טלעוו ןשיטסימיטּפָא; ןופ טּפעצער םעד טיול

 ?ךנַאל ןקינוז ןַײמ ןופ ךיא ןיב רעגריב ַא; ןיא טנַאיר סקַאמ ץעינַאשזדיבָאריב

 ,ךיא ןיב רעװ

 -- ?ןַאּפש ןַײמ ןיא ױזַא קידיירפ סָאװ

 רעַײרפ ַא רעגריב ַא

 .דנֲאל ןַײמ ןיא ןיב ךיא

 ,ךיא בעל ּוװ

 ?קילב ןַײמ זיא ױזַא רעטיױל סָאװ

 עלַא ּוװ ,דנַאלמייה ןיא

 .טקילגַאג ןענַײז סע

 ןענַײז 11961 ןיא ?דנַאלמייה; ןשיטעוװָאס םעד ןיא טקילגַאב עלַא עקַאט ןענַײז

 םעד ןטימעגסיוא טנַאַיר סקַאמ טָאה רשפא ?טקילגַאב תוחּפה-לכל רעֿבַײרש עשידַיי יד

 ןופ ווירב ןגָארקעג סנטצעל בָאה ךיא רעבָא .רעבַײרש עשידִיי ערעדנַא עלַא ןופ לרוג

 ןטרָאד ךיז טניפעג ןוא ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא סָאװ ,רעבַײרש ַא

 ןבעל ןקיטציא םעד ןופ דליב רעדנַא ןַא רָאג ווירב יד ףיוא ןקעד .רעמ טשינ ןיוש

 -ייוװ א ןיא ןבַײרש ךיא לע םעד ןגעוו רעבָא .רעבַײרש עשידִיי עשיטעוװָאס יד ןופ

 ,לטיּפַאק ןקידרעט

 סנייא ןריזילַאנַא טימ שטָאכ ןקיטיגרַאפ ךיא ליוו ןרעטסומ-ץכעגעשזד יד רַאפ

 תוכייש עטסדנימ יד טשינ טָאה סע .?דנַאלמייה שיטעווָאס; ןופ רעדיל עשיריל יד ןופ

 זיא'מ ,טײקשירַאטעלָארּפ טימ טשינ ןליפַא ןוא טייקשידנַאלמייה ,טייקשיטעווָאס טימ

 ,טלעוו רעד ןופ ךַארּפש רעדעי ןיא עיזעָאּפ עטוג ןעוועג טלָאװ סָאװ ,דיל קידװעליּפש ַא

 "נָאק ַא רַאפ סָאװ ."קָאז םעד וצ טעיליּפש לדיימ סָאד; זיא דיל ןופ ןעמָאנ רעד

 עכלעוו ,(רעדיל-"עיניל, יד ןופ טדערעגּפָא ןוא) רעדיל-"רַאי-יבַאב, יד וצ טסַארט

 סָאװ ,רעסערג ךָאנ זיא שודיח רעד !טעברַא רעד ןופ בייהנָא ןיא טריטיצ בָאהיּפ

 ןרהא רָאטקַאדער םעד ןופ רעדיל עטנכייצעגסיוא טכַא יד ןופ עטעביז סָאד זיא סע

 ..רעגרע ךָאנ טשינ ביוא -- ןוא ,"עינילא רעד ןופ רמוש ןגנערטש םעד ,סילעגרעוו

 עוו ,ליפעגרָאפ ,טפַאשקנעב :עשיריל ןענַײז רעדיל ענַײז ןופ ןיילַא ןעמענ יד ןיוש

 ,רעטניוו ,קָאז םעד וצ טעיליּפש לדיימ סָאד ,,עביל עטעּפש ַא ,אריפס ,עפש ,ערענ
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 תוכ למ-יגור ה .עשיט עװָא ס יד

 ,שטנעמ ןטייווצ ַא וצ טײקמערַאװ עכעלשטנעמ ,טפַאשרבח טגניזַאב ?טפַאשקנעב;

 טשינ רָאג םעד רַאפ טצונ רעטכיד רעד שטָאכ ,דיל-עביל טושּפ ַא זיא ?ליפעגרָאפ;

 טימ ,לעניגירָא רָאג זיב קיטַײצכַײלג ןוא ךַאפנייא זיא "ערענעוו, .קינכעט עטושּפ ןייק

 זיא טלַאהניא רעשילַאבמיס ןוא רעשיפָאסָאליפ ןַײז רעבָא .םטיר ןטוג ןוא רָאמוה ךס ַא

 -דנַאטש ןשיטסיסקרַאמ ַא ןופ רערענָאיצקַאער ַא טשינ ריש ,רעשיסרוקיּפַא ןַא רָאג

 רעדייא למיה ןיא ןרעטש ןטסטַײװ םעד ןכיירג רעכיג ןעק עמ :לכשה:רסומ ןַײז .טקנוּפ

 ערעדנַא טימ רעדָא .דרע רעד ףיוא ןשטנעמ ךַײא וצ ןטסטנעָאנ םעד ןופ ץרַאה סָאד

 ןטכױלַאב קינייו רעייז ךָאנ טָאה ןסיוו רעשיגָאלָאנכעט רעסיורג רעזדנוא :רעטרעוו

 -עג טלָאװ ןָאסרואינש לשיפ יו רעדָא .המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ סעירעטסימ יד

 -גסיוו-(םיור) "סיעפס,, רעד ןופ קרַאטש רעייז ּפָא טייטש טפַאשנסיוװ-שטנעמ יד :טגָאז

 ןגעוו ,דיל-תלהק שיטסילַאיצנעטסיסקע ןַא ,דיל שיפָאסָאליפ ַא זיא "עפש; ךיוא .טפַאש

 .תונוכ עטסעב ענַײז זַא ןענערָאװַאב וצ ךיז ןשטנעמ םעד ןופ טײקיזָאלטכַאמ רעד

 טרעטשעצ טשינ ןלָאז ,דוביאל ןייג טשינ ןלָאז ,ןבעל ץנַאג ַא ןופ גנולמַאזנָא ןוא ימ יד

 -מוא רעד ףיוא שינערעהוצנָא ןַא רָאג ןַארַאפ ָאד זיא רשפא .ןרעו טלצנערטעצ ןוא

 ךרוד רוטלוק עשידִיי עטעדרָאמרעד יד ןבעלפיוא וצ ווּורּפ םעַײנ םעד ןופ טייקרעכיז

 -וה ןקיטרַאנגייא טימ לופ ,דיל-עביל ַא ךָאנ זיא ?ארעפס ?"דנַאלמייה שיטעוװָאס, ןַײז

 -ישה ריש םעַײנ רעייז טשינ םעד ןפוא ןלעניגירָא רעייז ַא ףיוא טזַײװַאב רע ּווו ,רָאמ

 -ַאמ עלַא ןופ רעקיבייא זיא יז ,טיױט םענופ רעקרַאטש זיא עביל זַא ,קנַאדעג-םיר

 סָאד .קיזומ ןוא עביל טימ ,רָאמוה טימ לופ ךיוא זיא "עביל עטעּפש ַא; .סעירעט

 ןײלַא הרוש רעטשרע רעד ןופ סעיצַארעטילַא יד ןיא ןיוש ריא טרעהרעד עטצעל

 ,הלילחו סח) סַאכעװעלילָאכ-עלילָאכעװסַאכ :רעטרעוו 2 יד ןופ רָאנ טײטשַאב סָאװ

 :הרוש יד ןוא ,סַאה טימ יא ,סַאּפש טימ יא ,םיא ַײב ךיז טמַארג סָאד ןוא ,(סחו הלילח

 וצ טמוק יוװ ,עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע ןַא רשפא טיג *סַאּפש טימ ןצישַאב ךיז ליוו'כ;

 ַא טקַאּפעגנַײרַא טָאה רע ?רָאמוה ןוא טפַאשביל ליפ ױזַא ,קיריל ליפ ױזַא ןסילעגרעוו

 ןורחא ןוא ."רעטניוו, ןופ תורוש 8 יד ןיא וליפַא טײקמערַאװ ןוא רָאמוה ,עביל ךס

 םעד בילוצ ןיוש עקַאט רימ טלעפעג *?קָאז םעד וצ טעיליּפש לדיימ סָאד, :ביבח ןורחא

 טייקנייש ןעזרעד ןעק ,דיל ַא רַאפ עמעט ַא יוװ ןצונ סָאד ןעק טעָאּפ ַא רָאנ סָאװ ,ןיילַא

 -"ןופרעד-ןדייר-וצ-יאדכ-טשינ ,רעלַאיװירט ,רעקידעכָאװ ַאזַא ןיא טייקנביוהרעד ןוא

 -ָאמטלַא ַאזַא זיא דיל םעד ןופ עיידיא עמַאס יד ןוא ,קָאז ַא ןעיליּפשוצ יוװ ,גנוריסַאּפ

 ,"טגָאמרַאפ רָאנ לדיימ ַא סָאװ ,תועינצ, יװ ,ךַאז ?ערענָאיצקַאעריזַאושזרוב ,/ ,עשיד

 ;:טגלָאפ יװ זיא טסקעט רעלופ רעד
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 ץזנ אר עטַָאּפ ר עדנַאסקעלַא

 קָאז םעד וצ טעיליּפש לדיימ סָאד

 ,געוו ןטריטלַאפסַא םעל ,שזַאילפ םעד אב טנעָאנ ןיוש

 ,ןריצַאּפש םורַא ענענָאטעגנָא ןעלבצנַאמ ןעײגיס ּוװ

 :קערש רעליױה ןיא טלעטשעגּפָא לדיימ סָאד ךיז טָאה

 ....ןרילרַאפ דלַאב םיא לעוויכ ...טעיליּפשטעגּפָא ךיז ...קָאז ַא;

 ..קָאז םעד ןעיליּפשוצ ןעומונעג ךַײלג ןוא

 ,ןגיא עדמערפ ןופ טלעטשרַאפ יז טָאה עטרבח יד

 ,טגָאמרַאפ רָאנ לדיימ ַא סָאװ ,תועינצ טימ -- יז ןוא

 ןגיוברַאפ ךיז טָאה םענעגײא םעד סופ םעד רעביא

 ,רָאג הבינג ַא יצ ,טייקילײה ַא טקעדעגּפָא טלָאװ יז יו

 ןביוהרַאפ סָאװטע דיילק סָאד קידוועמעש ןוא םייהעג יז טָאה

 ,רָאה יד טימ ןגיא יד טקעדרַאפ ןיילַא ךיז ןוא

 ןבױרַאב בַײל ןגייא סָאד ךיז ןקָארשעג ךַײלג יװ

 זיולב עגר ַא ןוא ,טעשטפעשעג -- ...*ךיז טכַאד .טקוק עמ;

 ןדײשַאב ךיוא ַײס ,קנילפ ַײס קָאז סַאב ךיז טערָאּפעג

 סױרַא שזַאילּפ םעד ףַא ןוא געוו ןופ ּפָארַא ךָאנרעד

 .לדיילק סָאד ןעיצּפָארַא ךיז ןעמונעג ךַײלג ןוא

 לענוע לסקַא יד ןופ ןוא ןָאטעגסיױא ןקָאז יד

 ןצנַאג ןיא ליה ןבילבעג -- דמעה סָאד טזָאלעגּפָארַא

 ,טלעוו רעסיורג רעד ףַא דלושמוא טימ ןָאטעג קוק ַא

 ןעלבצנַאמ יד ןופ ןפָאלטנַא -- םי ןיא ןַײרַא

 -רעוו עטשרע יד ."ןעלטימ עשיטעָאּפ, סעסילעגרעוו ןריזילַאנַא רימָאל טציא ןוא

 ןעמ טלעטש ,דלַאב ,ןיוש ןוא ."שזַאילּפ םעד ַאב טנעָאנ ןיוש; ןענַײז דיל םענופ רעט

 םורַא רעבָא ןריצַאּפש הרוש רעטייוצ רעד ןיא .ןשטנעמ עטעקַאנ טימ םי ַא רָאפ ךיז

 ןעיורפ עטעקַאנ יד וצ טסַארטנָאק ַא יו סע טצונ רעטכיד רעד .ןעלבצנַאמ ענענָאטעגנָא

 טסַארטנָאק םעד רעמכָאנ רע טקרַאטשרַאפ הרוש רעטירד רעד ןיא .,שזַאילּפ ןפיוא

 :?רעליוה, טרָאװ ןשידִיי םענופ ןטַײטַאב ייווצ יד ןצונַאב ןכרוד

 "קערש רעליוה ןיא טלעטשעגּפָא לדיימ סָאד ךיז טָאה;

 ןויכב טצונ סילעגרעוו רעבָא .קערש רעסיורג ןיא ,קערש רערָאג ןיא ,טסייה סָאד
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 תוכ למ -ייגורה 9 שיט 9 װַא ס יד

 -ַאנ, רַאֿפ םינָאניס ַא יו ךיוא שידַיי ףיוא טצונַאב טרעוו סָאװ ,רעליוה טרָאװ סָאד

 -עגנָא יד וצ טײקטעקַאנ-ןעיורפ ןופ טסַארטנָאק םעד רעדיוו ָאד טעז ןעמ ."רעטעק

 -רעד רעפרַאש לָאז רענעייל רעד זַא ,ליוו רע .רעִירּפ הרוש ַא טימ ןעלבצנַאמ ענענָאט

 ןיא טײקטעקַאנ ריא בילוצ זיא לדיימ םענופ קערש עסיורג יד זַא ,ןליפרעד ןוא ןעז

 לָאז ןעמ רע ליוו הרוש רעטרעפ רעד ןיא .ןעלבצנַאמ ענענָאטעגנָא יד וצ טסַארטנָאק

 ריא ןזַײװ ךרוד ליפעג-קערש ןסיורג סלדיימ םעד ןריּפשרעד ןוא ןבעלטימ רעסעב

 ,סעזיױּפ יו ו .ןעלטימ .עשיטעָאּפ יד םעד רַאפ טצונ רע .גנוריוורַאפ ןוא טײקנרָאלרַאפ

 ;ןצַאז עטקידנערַאפ טשינ ,רעטרעוו עטקַאהעגּפָא ,ךעלעטניּפ

 "..ןרילרַאפ דלַאב םיא לעוו'כ ...טעיליּפשעגּפָא ךיז ...קָאז א;

 -צנַאמ יד רַאפ קערש רעד ןופ ןעַײרּפַאב ךיז ןוא קָאז םעד ןעיליּפשרַאפ ךיז טלַײא יז
 ןופ טײקרַאטש יד רעדליב עכעלרעדנּוװ ךרוד ןזַײװ וצ רָאפ טצעז רע ;ןגיוא עשליב

 :גנורזחרעביא ןופ לטימ ןשיטעָאּפ םעד ךיוא ַײברעד קידנצונַאב ,ליפעג-תועינצ ריא

 ןגיוא עדמערפ ןופ טלעטשרַאפ יז טָאה עטרבח יד;

 ןטעקַאנ ,ןטקעדעגּפָא ריא וצ טסַארטנָאק ַא יװ ,"טלעטשרַאפ, לָאמ ןייא ָאד ריא טָאה

 טגיוברַאפ יז; .גנולעטשרַאפ עקידנגונעג ןייק טשינ לדיימ ןרַאפ רעבָא זיא סָאד .סופ

 ,גונעג טשינ ריא רַאפ ןיא סָאד וליפַא ןוא "םענעגייא םעד סופ םעד רעביא ךָאנ ךיז

 -רַאפ ,"טקעדרַאפ; רעדיוו --- "רָאה יד טימ ןגיוא יד טקעדרַאפ ןיילַא ךיזפ ךָאנ יז טָאה

 -עג-תועינצ ןכעלנייוועגמוא ןוא טַײהנגעלרַאפ ריא רעפרַאש ךָאנ ןזַײװַאב וצ ,טלעטש

 עשלבצנַאמ ןופ טײקטעקַאנ ריא ןטלַאהַאב וצ ןעגנוגנערטשנָא עקיטלַאװג עריא ,ליפ

 ךַײלג יו ,רָאה יד טימ ןגיוא יד טקעדרַאפ, :שזַאמיא רעלעניגירָא ןַא רַאפ סָאװ .ןגיוא

 ,ןגױא עדמערפ רַאפ רָאנ טשינ ךיז טמעש יז ."ןביורַאב בַיײל ןגייא סָאד ךיז ןקָארשעג

 :רעטַײװ ןוא .ןגיוא ענעגייא עריא רַאפ וליפַא רָאנ

 ,רָאג הבינג ַא יִצ ,טייקילייה ַא טקעדעגּפָא טלָאװ יז יו;

 ,"ןביוהרַאפ סָאװטע דיילק סָאד קידוװעמעש ןוא םייהעג יז טָאה

 "ייה ןופ ןעמינָאניס-ליפעג יד וצ סילעגרעוו טיג "תועינצ עשלדיימ ,, סקעלּפמָאק םוצ

 ןַא זיא 'ןביוהרַאפ סָאװטע דיילק סָאד; .טייקלופסינמייהעג ,טייקיוועמעש ,טייקיל

 יו ,"עגַארפ עשירָאטער;ק יד ךיוא רעטעּפש טצונ רעטכיד רעד .ןח טימ לופ שזאמיא

 :קערש ריא ןרעדליש לָאמ ַא ךָאנ ףיוא ,ךעלעטניּפ ןוא סעזיױּפ עטצונעג רעירפ ןיוש יד

 זיולב עגר ַא ןוא ,טעשטּפעשעג ..."ךיז טכַאד ,טקוק עמ;

 ."ןדײשַאב ךיוא ַײס ,קנילפ ַײס ,קָאז םאב ךיז טערָאּפעג

 ,טַײהנגעלרַאפ ַא ןיא זיא שטנעמ ַא ןעו .קערש רעד ןופ ןעַײרּפַאב ךיז טלַײא יז

 םעד וצ ךָאנ סילעגרעוו טיג סקעלּפמָאק-תועינצ םוצ .טייקיבייא ןַא עגר עדעי זיא

 ךיז טיצַאב לדיימ'ס .ךעלטרעצ ךיֹוא ָאד טניימ סע ."ןדיײשַאב; ןופ םינָאניס-ליפעג
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 ץנ 8 ר עמ ָאּפ ר טד נא סקעלַא

 רעשיגַאלָאכיסּפ עטצעל רעד טמוק ךָאנרעד .רעּפרעק םענעגייא ריא וצ ךעלטרעצ
 םעד ןופ קעװַא טייג יז רָאנ יו :קערש ?רעליוה, רעקידרעירפ ריא ,וצ טסַארטנָאק
 טַײרפַאב שזַאילּפ-ןעיורפ םעד טכיירגרעד ןוא "ןעלבצנַאמ ענענָאטעגנָא, יד טימ געוו
 :קערש ריא ןופ ףכית ךיז יז

 ,"לדיילק סָאד ןעִיצּפָארַא ךיז ןעמונעג ךַײלג ןוא,

 -ּפַא; ןקיטציא ןוא ךיז "ןקעדרַאפ, ןקידרעירּפ ריא ןשיווצ טסַארטנָאק םעד רַאפ

 -לּפַאטש יד -- עיצַאדַארג ןופ לטיִמ ןשיטעָאּפ םעד רעטכיד רעד טצונַאב ,ךיז "ןקעד

 טיצ טשרעוצ :דליב-סקעלּפמָאק ַא ןופ גנולקיװטנַא עזַײװנּפוטש ,עקידנגַײטש ,עקיד

 לסקַא יד ןופ, -- רעטעּפש ,"ןָאטעגסיוא ןקָאז יד, -- ךָאנרעד ,לדיילק סָאד ּפָארַא יז

 ןכַאז עריא ןָאטסיױא טציא ךיז טלַײא יז -- לענש ."דמעה סָאד טזָאלעגּפָארַא לענש

 ןעיליּפשוצ;, ,ןָאטוצנָא טלַײאעג ךיז :עטרעקרַאפ סָאד טקנוּפ ןָאטעג רעִירפ טָאה יז יו

 ליוה ןבילבעג, :דליב-סקַאמילק סָאד --- ןוא .טײקטעקַאנ ריא ןלעטשרַאפ ,*קָאז םעד

 .טײקטעקַאנ רַאפ טצונַאב עקַאט ָאד טרעוװו "ליוה, טרָאװ סָאד ."ןצנַאג ןיא

 ,עשיגָאלָאכיסּפ-ךעלרעניא יד ,לָאמ סָאד ,עיצַאדַארג יד רָאפ טצעז סילעגרעוו

 ךעלדנע טָאה סע .ליפעג-דלוש ןקידרעירפ םענופ ךיז טַײרּפַאב לדיימ סָאד

 ."טלעוו רעסיורג רעד ףיוא דלושמוא טימ ןָאטעג קוק ַא;

 -רַאפ ןוא ,סקעלּפמָאק-תועינצ םוצ "דלושמוא, ןופ עיסנעמיד יד וצ טיג רעטכיד רעד

 ;דליב-עיצַאדַארג ןטצעל ןטימ טקידנע

 ."ןעלבצנַאמ יד ןופ ןפָאלטנַא --- םי ןיא ןַײרַא;

 טימ יא ךָאנ ןעמ טגלָאפ ,םי ןיא עליוה ַא ןַײרַא טייג יז ןענַאװ זיב ,ףוס עמַאס ןזיב |

 -המשנ יד יו ,רעדליב-עיצַאדַארג יד גנוקיצטנַא טימ יא ,לכיימש ןקידנליפטימ ַא

 -עטָאר וצ ךיז ,טריפ לדיימ סָאד סָאװ ,לגנַארעג ןכעלרעניא ןסיורג םעד ,ןשינעלּפַאצ

 ןרעדנּוװּפָא טשינ ךיז ןעק ןעמ .ןעלבצנַאמ יד ןופ ןגיוא עקידניז .עדמערפ יד ןופ ןעוו

 טייקילייה רעד ןופ ,טייקנייש-המשנ ןוא טייקנייר-המשנ ,דלושמוא ,תועינצ ריא ןופ

 .רעּפרעק ןכעלשטנעמ םענופ

 ערעדנַא ךָאנ ןוא סעיצַארעטילַא ,ןעמטיר ,ןעמַארג עטוג ךיוא טצונ רעטכיד רעד

 רעטשרע רעד ןופ -- טלמערעגנַײא ,טקידנוררַאפ טוג ךיוא זיא סע .ןעלטימ ןשיטעָאּפ

 עמַאס םעד ןוא ,"םי ןיא ןַײרַא; -- רעטצעל רעד זיב "שזַאילּפ םעד ַאב , -- הרוש

 ןצנאג םענופ טרָאװ-לסילש סָאד ,"ןעלבצנַאמ, :הרוש רעטצעל רעד ןופ טרָאװ ןטצעל

 ,דיל

 וליפַא ןוא רַאגלּוװ ,לַאנַאב ןרעוו טנעקעג טנעה ערעדנַא ןיא טָאה סָאװ ,עמעט ַא

 ןוא רַאמוה ,טייקידװעליּפש ןופ ןענח עלַא טימ ןסילעגרעוו ַײב טכַײל ,שיּפַארגָאנרָאּפ
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 תו כל מ:יגור ה ּצש י ט ל װ ָא ס יד

 רעקינייו סָאװ ןוא רעדיל עכלעזַא רעמ סָאװ יאוולה .טפַאשרעטסַײמ רעשיטעָאּפ

 ,"דנַאלמיײה שיטעװָאס ,, ןופ ןרעמונ עקידרעטַײװ יד ןיא .,.,"ייריזח.

 עיסערגיד

 ךיז טלדנַאה סע לַײװ ,עיסערגיד ַא ןכַאמ וצ ןרעוװו טביולרעד רימ לָאז ָאד ןוא

 ןעוו זַא ,ןזיוועגנָא ןעמ טָאה טלעװ רעשידִיי רעד ןיא .עגַארּפ רעקיטכיוו ַא ןגעוו

 רעייז זיא ,רעבַײרש ןשירענגעק ַא ןריטידערקסיד טלָאװעג ןבָאה רעײטרַאּפ עקניל

 .שטנעמ רעשילַארָאמ ןוא רעלטסניק ַא יװ ךיוא ןכַאמ לטבמ וצ םיא ןעוועג קיטקַאט

 -ײרש רעקיסעמלטימ יצ רעקיסַאלקטנעצ ,ןַאמָאפַארג ןפור ,ןעלדיז םענעי ןגעלפ ייז

 סָאד טרעוו ,ןרעױדַאב םוצ .וו"זַאא ,שיטַײל טשינ ,קידנעטשנָא טשינ זיא רע זַא ;רעב

 סילעגרעוו ןוא ."ענעזעוועג, ןוא רעײטרַאּפ עקניל עגונב ךיוא טריציטקַארּפ טציא

 "עג; ַא ,קַאינדוקסַאּפ ַא ,רוסמ ַא רשפא זיא סילעגרעוו .ןליּפשַײב יד ןופ רענייא זיא

 טשינ סייוו ךיא .םיא ןגעו טבַײרש ןעמ יו ,טרָאק רעד ןיא סָאװ ןוא טנעגַא-"ואעפ

 -יירש עבלעז יד רעבָא ,תמא זיא סָאד יצ ,קרָאי-וינ ןיא קידנציז ,ןסיוו טשינ ןעק ןוא

 -ָאלטנַאלַאט, ןפורעגנָא םיא ןבָאה ייז .רעלטסניק ַא יװ ןעלסּפ ךיוא םיא ןווּורּפ רעב

 רָאנ לַײװ ,תמא טשינ ןיוש זיא סָאד .וו"זַאא "רערימש; ,"רעקיסַאלקטנעצ ,, "טייקיז

 םעד וצ טעיליּפש לדיימ סָאד, יו דיל ַאזַא שטָאכ ןבַײרשנָא ןעק טעָאּפ רענַײפ ַא

 ךס ַא ךיוא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ענדוקסַאּפ ךס ַא ןַארַאפ ןענַײז ןרעױדַאב םוצ ."קָאז

 ןיוש בָאה'כ .עיגָאלָאעדיא רעדיוװטעי ןופ ןשטנעמ ןבָאה ןענעק טנַאלַאט ןוא .טנַאלַאט

 ןגעוו ןיקלַאה לאומש ןוא ווָארינשוק ןרהא ןופ ןעגנוניימ עטוג יד טנָאמרעד ךיוא

 | .טעָאּפ ַא יװ ןסילעגרעוו

 -כיד ןשידִיי רעדנַא ןַא ןגעוו קירוצ טַײצ ַא טימ ןעוועג זיא לַאפ רעכעלנע ןַא)

 ןעמָאנ ןַײז ןפורנָא טשינ ליוו ךיא .ןטסינומָאק יד ןופ קעװַא זיא רענעי שטָאכ ,רעט

 עשידִיי עלופטנַאלַאט ןוא עבושח רעייז יד ןופ ןעמענ יד ןבעגנָא טשינ ליוו ךיא יו

 עקיצנייא יד טשינ ָאד טייג רימ .טריקַאטַא םיא ןבָאה סָאװ ,רעקיטירק ןוא ןטעָאט

 -סיד ײלרעלַא םיא ןגעו טלייצרעד ןבָאה רעבַײרש יד .ןינע-םצע רעד יװ ,ןָאזרעּפ

 רעדָא ,ענעבירטרעביא יצ ,ןכַאז עתמא רשפא .ןבעל ןַײז ןופ ןכַאז עקידנריטידערק

 םיא טימ ןעזעג טשינ לָאמ ןייק רעבַײרש םענעי בָאה ךיא .טשינ סייוו ךיא .ןתוליכר

 יז רעבָא .אשמ-עגמ ןייק םיא טימ טַאהעג טשינ ,טרידנָאּפסערָאק טשינ לָאמ ןייק

 -עמלטימ, ַא ,טעָאּפ "רעקיסַאלקטנעצ; ַא זיא רענעי זַא ,ןבירשעג קיטַײצכַײלג ןבָאה

 ..הזחנו רפס יתינ ףגָאז ןדַיי .תמא טשינ רעדיוו זיא סָאד ."ןוקשטַאּפ; ַא ,"טייקיס

 ןצנַאגניא .רעטכיד םענעי ןופ דיל ץרוק ןייא שטָאכ ןריזילַאנַא ןווּורּפ ָאד ךיא לעוו

 -ַאטַא יד יצ ,ןטּפשימ רענעייל רעד לָאז ןוא .טרָאװ ןייא ןופ זיולב ךס ַא -- תורוש 5

 טרעוו סָאװ ,ןדנילב ַא ןגעוו ,"דלעה, זיא דיל ןופ ןעמָאנ רעד .טכערעג ןענַײז רעריק

 :רעטכָאט ַא ןופ טריפעגמורַא
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 ץ נאר עמָאפ ר עדנ ַאסקעל א

 ןעגניר עקיטכיל ןיא יװ :ןכיײצ ַא טגנעה טסורב ןַײד ףיוא
 ,טטכעד יד ,טנַאה ןַײד ,"דלעה,
 טקנוט ןגיוא ענעשַאלרַאפ ענַײד ןיא

 רעגניּפ עגנַאל יד | .טלעה
 דנָאלב ןיא -- טיבעג
 לפעק סרעטכָאט ןַײד ןופ ' רעטכָאט ןַײד טציא טריפ ךיד
 .טנרָאװ יז .טלעוו רעד ףיוא םורַא
 -- ןייֵלַא

 ! לפערט ַא .הניק ַא ךָאנ זיא

 | -- וו ןוא | } | .ליּפש ךַאנ ףרַאד יז
 -- טסורב רעטעילַאווכעצ טימ ןעלסקַא יד ןופ דנַאלב ריא

 .ףױרַא טסגַײטש זד .טניר ,ךָאנ טניר

 ףוג ןַײד ,ָאד רָאנ

 רעטכַײל ,רעטכַײל טרעוו ,ליטש יזזַא
 .טכיוועג ןיא -- טנעָאנ יזזַא
 רע טכיירג ,רע טכיירג טָא .טניוו רעד יװ םורַא ךיד טמענ יז
 -- ןייַלֲא טרעוו ןווא רעטכעלעג ןוא דיירפ ןיא
 .טכיל ,טסייג וד

 סױרַא ןעגנערב סָאװ ,ןעלטימ עשיטעָאּפ ערעדנַא ןוא סעיצַארעטילַא יד ץוח ַא

 -ַאב רעד ףיוא ןלעטשּפָא רָאנ ךיז ךיא ליוו ,דיל ןופ טלַאהניא םעד ןוא טייקנייש יד

 סדלעה םעד ןופ "טכיל, םומיסקַאמ םעד ןעגנערבוצסיורַא טפַאשרעטסַײמ רעטצונ

 .טייקיטכיל ןופ טײהנזעװּפָא יד ,שינרעטצניפ זיא טייקדנילב ."ןגיוא ענעשָאלרַאפ;

 -עג זיא רע .שרעדנַא ןיא ,רעטכיד רעד זדנוא טזַײװַאב ,רעדנילב רעד-טָא רעבָא

 . ,דנַאל ןוא קלָאפ ןַײז רַאפ שידלעה קידנפמעק ,גירק ןיא דנילב ןרָאװ

 ןופ דוּפיה רעד ,"לעה, טרָאװ סָאד זדנוא רע טיג "דלעה, ןעמָאנ ןיא ןיוש

 -ָאלרַאפ ענַײד ןיא; -- תהרושיגנוריטסַארטנָאק ַא זדנוא רע טיג םעדכָאנ .רעטצניפ

 ,"טלעה, טימ "דלעה , ןופ םַארג --- ליּפש-טרָאװ ַא ךיוא טכַאמ רע ."טלעה ןגיוא ענעש

 וצ ידכ .טכיל טימ ןלַארטשּפױא רע טזָאל ןגיוא ענעשַאלרַאפ יד .טייקיטכיל טימ

 רע טזָאל רָאה סדניק םעד ."דנָאלב,ךיוא דניק סָאד ןיא טייקיטכיל יד ןרעמרַאפ

 רעמ סָאװ טימ ןציילפרַאפ זדנוא טווורּפ רע .טכיל טימ ,טייקלעה טימ ןלַארטשפיוא

 -ַארטש ,עקידנציילפ ,עקידנעניר ."טניר ,ךָאנ טניר ןעלסקַא יר ןופ דנָאלב ריא, .טכיל

 .טײקדנָאלב עקידנל

 טימ עיצַאיצָאסַא ןַא טפַאש סָאד ."ןעגניר עקיטכיל , וצ ךָאנ רע טיג ךָאנרעד

 רעד .טייקיטכרָאפ ,טייקילייה ןופ ליפעג ןטימ ,עקילייה ןופ רעדליב םורַא ןזי;רק-טכיל
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 תוכ 'למ-יגור ה 4ע שי ט ע װַא ס יד

 ןיא רעגניפ עגנַאל יד טקנוט/ .טייקיטכיל ןיא ,טייקדנָאלב ןיא ךיז "טקנוט, רעדנילב

 טרעו ףוג ןַײד, :רעדליב יד ןעמוק ךָאנרעד .לּפעק סרעטכָאט ןַײז ןופ ?דנָאלב

 ,גָאװ ןיא רעגנירג ַאד טניימ "רעטכייל, טרָאװ סָאד ?טכיוועג ןיא רעטכַײל ,רעטכַײל

 ןסָאלשעגנַײא רעדיו זיא "רעטכייל ,רעטכיילא רעטרעוו עטלָאהרעדיװ יד ןיא רעבָא

 וצ; ףיוא ?רעטכַײל; זיא'ס יא :ליּפש-טרָאװ רעכַאפַײרד ַא זיא ָאד לַײװ ,טכיל ךס ַא

 ,טכיל סױרַא ךיז ןופ טיג רעדנילב רעד ,"רע טכייל , זיא'ס יא ,"טכיל ןשטנעב

 ףוג רעד .טייקילייה ןופ ליפעג רעד דליב ךרוד ןבעגעגרעביא ךיוא טרעוו ָאד -

 ."טכיל -- ןײלַא טרעוו ןוא , קיליײה ,קיטסַײג טרעוו ,טכיוועג ןיא רעטכַײל טרעוו

 רעד זיא -- טכיל -- הרוש רערעדנוזַאב ַא ןיא טרָאװ קיבליז ןייא עטצעל סָאד

 : | ."דלעה; ןגעװו דיל םוצ לסילש

 -מוא ,ןקידלקַאװ ַא ,םענעכָארבעג ַא ,םטיר ןטסַאּפעגוצ-לעיצעּפס ַא ךיוא טָאה ריא

 ַא ןופ גנַאג רעד יוװ "!לּפערט ַא .טנרָאװ יז, --- "ןקידלּפערט; ַא ,ןקיטכיזרָאפ ,ןרעכיז

 .תורוש ײלרעלַא .טלַאהניא ןטימ .שינָאמרַאה ָאד זיא םערָאפ יד .ּפערט ףיוא ןדנילב

 | ,בליז ןייא ,טרָאװ ןייא ןופ ןעײטשַאב ךס ַא -- עטסצריק יד ןוא עצרוק

 ,לרוג ןוא ןברוח ןשידַיי םעד ןופ לָאבמיס ַא ןיא סיוא טסקַאװ דיל עצנַאג סָאד

 ,ןגיױא ענעשָאלרַאפ, יד ךרוד ,עידעגַארט-סקלָאפ רעטסערג רעד ךרוד טָאה סָאװ

 -כיל וצ השודק וצ "ףױרַא ןגיטשעג , ,ןביוהרעד ךיז ,תונברק עקידמיואמ יד ךרוד

 :רעטרעוװ יד ןיא טקירדעגסיוא םיא ןופ טרעוו סָאד .טייקשידלעה וצ ,טייקיט

 "טַאט ןשידלעוו וצ ןביוהרעד ןרעװ ןָאק קילגמוא רעדעי ךיוא |

 -כיל יד ןופ סנייא זיא סָאד זַא ,טכַאד רימ רָאנ .ןיד-קסּפ רעַײא טשינ סייוו ךיא

 רעד ןיא רשפא ןדנילב ַא ןגעו רעדיל עטסלופליפעגטימ ןוא עטסלופליפעג ,עטסקיט

 ,.רוטַארעטיל-טלעוו רערָאג

 " ,,ןטַאלברעּפיצ עַײנ,

 םָארגָאפ ַאזַא ךָאנ סָאװ ,עקַאט זיא סנ רעסיורג רעד זַא ,ןגָאז ךיז טליוו ףוס םוצ |

 ןבַײלקפיונוצ ןזיװַאב ךָאד ןעמ טָאה ,עידעגַארט-סקלָאפ ַאזַא ךָאנ ,טינש ןקיטולב ןוא

 רָאט עמ .ןלַאנרושז עכלעזַא שטָאכ ןבעגסױרַא ןוא סרעבַײרש עשידִיי טרעדנוה ַא םורַא
 ןעמ .טנערברַאפ ןוא טדנעלרַאּפ ןטרָאד ןעמ טָאה רעכיב עשידִיי זַא ,ןסעגרַאפ טשינ
 ףרַאד .תויתוא עשידִיי טימ ךוב ַא בוטש ןיא ןטלַאה וצ טַאהעג ארומ ןרָאי עגנַאל טָאה
 טשינ ךיז ףרַאד ןעמ ןוא ,ןבילבעג ,ָאד ךָאנ זיא סע סָאװ ,ןרעדנּוװַאב רעבירעד ןעמ
 רעייז ןצַאשרעטנוא טשינ ןעמ רָאט סיוװעג ןוא .טלעפ סע סָאװ ,םעד ףיוא ןרעדנּווװ
 ,ןטנַאלַאט ערעייז ןוא וטפיוא

 -טנורג רעַײנ ַא זיא לַאנרושז רעד זַא ,ערעדנַא ןופ רעקינייו רעבָא ביילג ךיא
 חוכב ןַײז לָאז רע זַא ,טשינ ךיוא ביילג ךיא ,סנַאסענער םעַײנ ַא ןופ בייהנָא רעד ,ןייטש
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 ץנ א ר עמָאּפ ר עד נא סקללַא

 עצנַאג יד זַא רעדָא ,טינש ןקיטולב םעד רַאפ ןופ ָאװינ םעד שטָאכ ןכיירגרעד וצ

 -ָאס רוד רעַײנ רעד .ךעלנַײשרַאװ טשינ רעייז זיא סָאד .ןטַײב טרָאד ךיז לָאז ?עיניל,

 -רעירפ םענופ ךייה רעסיורג רעד וצ ןבייהרעד טשינ ןיוש ךיז ןעק סרעבַײרש .עשיטעוו

 ,םיסינ ַײלרעלַא ןַארַאפ .ןעגנוגנידַאב עקיטסניג עקירעהעג יד םעד רַאפ ןלעפ סע .ןקיד

 ..טשינ ךיא ביילג םיתמה:תיחת ןופ סנ םעד ןיא

 -מייה שיטעװָאס, ןיא גנולייצרעד רעקידנצנעלג ןַײז ןיא טרעדליש ןעג היבט

 זדנוא טלייצרעד ,הילדג ,ןַאמרעטקַאב הילדג רעכַאמרעגייז םענעזעוועג ַא ךיוא *דנַאל

 יב טָאה רעגַאל-טיוט ןופ חיר רעד .םונהיג ןשיטסישַאפ םעד ןעגנַאגעגכרוד זיא ,ןעג

 קילב ןטימ ןפָארטעג הילדג ךיז טָאה טָא רָאנ ...ןבעל ןופ תוחיר עלַא ןבירטרַאפ םיא

 'ףיז טזַײװַאב סע ןוא ךעלעּפיל יד טמענעצ דניק סָאד .דניק םענעריובעג-טשרע ןַא ןופ

 -ַאב דיוא ךיז טָאה לכיימש ַא ףיוא סכעלנע סעּפע , ,לכיימש ַא ןופ "ןמיס ַא, ייז .ףיוא

 טָאה'ס זַא ,טקידנערַאפ ןעג היבט- ןוא .?סהילדג ןּפיל עכעליולב ,ענעקורט יד ףיוא ןזיוו

 ,ןטלֶא םענעגייא ןַײז ןיא טלעטשעגנַײרַאע טלָאװ רעכַאמרעגייז רעד יו ױזַא ןעזעגסיוא

 -טכַײל ַא שרעדנַא טָאג רע ןוא טַאלברעפיצ םעַײנ ַא רעגייז ןטעװעקַאילבעגּפָא

 ?עירענישַאמ עצנַאג . יד ןָאטעג

 "ברוד ןענַײז רעבַײרש עשידִיי-שיטעװָאס ענעזעוועג ענעבילבעג-ןבעל יד ךיוא

 ןבירטרַאפ ןעמ טָאה ַײז ַײב ךיוא ןוא .םונהיג ןשיטסינילַאטס םענַײפ ץנַאג ַא ןעגנַאגעג

 יז .רַאפ טָאה "דנַאלמייה / ןלַאנרושז ענעריובעג-טשרע יד ..ןבעל ןופ תוחיר עלַא

 רעמ טשינ ןפורסױרַא ייז ַײב סנטסכעה ןענעק ייז רעבָא .,"ןָאט טכיילא ַא סוג

 סעּפע; זױלב ןלעטשנַײרַא יוװ ייז ַײב ךיוא ןוא "?לכיימש ַא ףיוא סכעלנע סעּפע, י

 ץנַאג טשינ טרָאפ ןענעק ןטַאלברעפיצ עַײנ רעבָא .ןטַאלברעפיצ עַײנ; ףיוא ,"סכעלנצ

 "עצ רעדָא -- ?ענעכָארבעצ ךעלעדיפ/, -- סרעגייז ענעכַארבעצ ןייק ןַײז ןקתמ ,ןּכַאמ

 / ..רעצרעה ענעכָארב

 "טקעטש עלטריפ ןיא סָאװ/; ריל ןיא

 ,קירע ,רתסינ ,קירַאכ ,ןייטשפָאה ,רעפעפ ,שיקרַאמ ןייק ,ןָאסלעגרעב ןייק ,ןיינ

 טשינ טציא ןיוש ןענעק סרעבַײרש עכעלנע ןוא יקסווָאגערעב ,גרעברעביל ,ףיטש

 | | !ןעמוקפיוא

 רעדירב ,ָא; :ףַײט .מ ןופ תורוש-עלעדיפ יד טימ טעברַא יד ןביוהעגנָא בָאה'כ

 תורוש-עלעדיפ יד טימ ןקידנע לע ןוא "!ענעכָארבעצ ךעלעדיפ --- עטכַארבעגמוא

 םַײב למיה ןוא דרע ןבָאה'ס, ."תולרוג ןופ ליּפש יד לדיפ ןַײמ זיא'ס, :ןַאמטיור .ש ןופ

 -עוואס ןבָאה'ס זַא ,ןענעייל ןעמ ףרַאד רעקיטכיר ."טסורב יד ןטינשעגפיוא עלעדיפ

 ןשידִיי-שיטעװָאס ןופ טסורב עמַאס יד ןטינשעגסיוא רעדָא ןטינשעגפיוא סנמה עשיט

 ןיא טקעטש סָאד ןוא ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי-שיטעווָאס רעד ןֹופ ,עלעדיפ

 ..!עלעדיפ

69,1 
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 רעד ןופ ןעייד יד ןופ ןסירעגסױרַא ןוא טַײצ רעד רַאפ ןטינשרַאפ טָאה טוט רעד
 .טנורג טריא ןופ םענייא ,"גַײװצ ןקיטפערק ַא; רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעשידִיי
 .ןעוועג טלַא טשינ רָאי 50 ןייק ךָאנ זיא רע ןעוו ,ונַאלרָא לשרעה ,רעגייז

 .םעד זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד ?טייקינייא, רעװקסָאמ רעד ןיא גָאלָארקעג ַא ןופ
 -טגרעטנוא ןענַײז גָאלָארקענ ןרעטנוא ,ןברָאטשעג ןטרָאד רע זיא ,1946 ,ץרעמ ןס0
 -כיוו יד ןופ ןוא דנַאברַאפ-ןטעוװַאס ןיא רעבַײרש עשידִיי זופ ןעמעג 150 םודַא ןבירש
 .רעוט-רוטלוק ןוא רעליטשיוש עשידִיי עטסקיט

 ןוא "סעילבערה, קרעװ עסיורג ענַײז רַאפ טמירַאב רקיע רעד זיא דנַאלרָא .ה
 -ָאס רעשידִיי רעד ןיא ןטנװַײל-עזָארּפ עטסקידנטַײטַאב יד ןופ ייווצ ,?טַארעמָאלגַא;
 רעוװעיק) וועיטעט ןיא 1898 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .רוטַארעטיל ױעשיטעיו
 "עג רע טָאװ 1921 - 1920 ןיא .וועיק ןייק ןרָאפעגרעבירַא רע זיא 1918 ןיא .(טנגעג
 ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא רע טָאה 1922 ןיא .ײמרַא רעטיור רעד ןיא קיליווטרפ טניד
 עטשרע ענַײז טקורדענּפָא ןטרָאד ןוא ,"ןָאפ עשיטסינומָאק, גנוטַײצ רעוועיק רעד
 עוויטַארָאילעמ ַײב ןילָאװ ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג רע זיא 1926 ןיא .ןעגנולייצרעד
 ךוב קידרעטעּפש ןייז ץוח ַא .(1929) ?סעילבערה, ןיא טצונעגסיוא סָאד ןוא ןטעברא
 ןוא ןעגנולייצרעד עצרוק ,רוטַארעטיל-רעדניק ןבירשעג רע טָאה ,?טַאועמָאלגַאי
 -ירָאטקַאדער ןוא רעשיטסילַאנרושז טימ ןבעגעגּפָא ךס ַא ךיז ןוא ,ןעגנוגעכייצרַאפ

 עכעליירפ ַא .םותי ַא -- ןָא זַײװדניק ןופ .וועיטעט ןיא רבד-םש ַא ,רעב"יטָאמ,
 -ָאהעג געטדדירַאי יד ןיא .רעכַאל ַא ,רעפיטש ַא ,גנַאג ַא ןגלָאפ ףיוא טָאװכ ַא ,המשנ

 םעד ,תוקחד ןיא טבעלעג .לעטש סעמַאמ ןַײז ַײב סעילפָאטרַאק יד ןבעל טעווער
 רע .טרעקעגנָא טשינ סע ךיז טָאה טנוזעג ןַײז וצ רָאנ .טיורב לקיטש ַא גָאט ןטירד

 םענרַאפ ַא טימ ,לעטש ַא טימ ,סעציײלּפ עטיירב טימ ,טנוזעג ןוא ךיוה ןסקַאװעג זיא

 ..."רוביִג ַא ןופ

 ןשיטעוװָאס םעד ןיא ?ץרַאה ןדלָאג ַא, גנולייצרעד יד דנַאלרָא .ה ןָא טבייה ױזַא
 ןַאמסדנַאל ןַײז ןגעוו (1944 ןיא עװקסָאמ ןיא ןענישרעד) ,"גיז םוצ; ךובלמַאז

 ןיא זיא ןוא "רוטַארעטיל עשיטעװָאס, לַאנרושז םעד טריגַאדער ךיוא גנַאלנרָאי טָאה דנַאלרָא *

 טעטימַאק ןשיטסישַאפטנַא ןשידִיי םעניא רעוט עטסװיטקַא יד ןיפ רענײא ןעװעג ןרָאי עטצעל יד
 .דנאבראפ-ןטעװָאס ןיא
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 ץנ אר עמָאפ ר עדג א סקעצלַא

 יצ וופ טַײצ רעד ןיא ץושטסבלעז רעוועיטעט רעד ןופ רעטסטלע רעד ,רעב ייטָאמ

 רעד ןיא וועיטעט ןופ רעציש ןוא רעריפ-ןענַאזיטרַאּפ ןוא ,סניקינעד ןוא סערוילטעפ

 ןדלָאג סרעב-יטָאמ ןיא ןפָארטעג טָאה סע ליוק ַא סעמעוו ,ןטסירעלטיה יד ןופ טַײצ

 ,ץרַאה

 -עט לטעטש סדנַאלרָא ןיא רעב-יטָאמ ַא עקַאט ןעוועג זיא'ס יצ ,טשינ סייוו ךיא

 ןטסָאמעגנָא יו זיא ןוא שיפַארגָאיבָאטױא רעכיז טגנילק גנובַײרשַאב יד רָאנ .וועיט

 בָאה ךיא ןעוו ,דנַאלרָא לשרעה טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנַײא ַאזַא ,ןיילַא םיא ףיוא

 רעתמא ןַא ,טיירב ןוא ךיוה .1932 ןיא ווָאקרַאכ ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןפָארטעג םיא

 .רעבַײרש עשידִיי עלַא ןופ ,ךיז טכַאד ,רעכעה ,רעקיסופ-ןביז ַא ןעוועג זיא רע .רוביג

 קילב ןעמערַאװ ַא ,רָאה עלעקנוט ,עמיטשדןָאטירַאב עקיטפערק ַא רע טָאה טָאהעג ןיא

 .ץרַאה ןדלָאג ַא -- ןוא

 "עט עלַא טַאהעג ביל קידלַאװעג טָאה דנַאלרָא רָאנ ,ןרעב-יטָאמ ְךָאנ טשינ ןוא

 עקיצרַאה ןענַײז ייז לַײװ ,ןעמונעגנָא רעוועיטעט ןענַײז ,ןעמעלַא רעסיוא, :רעוועיט

 :סיוא דנַאלרָא טפור ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא ןוא .גנולייצרעד רעד ןיא רע טגָאז ,"ןשטנעמ

 -רעטיצ ענַײד ,טנעה עטרעוויידעגסיוא ערַאד ענַײד ןַײז ןלָאז טשטנעבעג !וועיטעט,

 ַאזַא ןיא טיורב לקיטש ַא טקערטשעגסיוא ןבָאה סָאװ .רעגניפ עטקיטולברַאפ עקיד

 ,"!טױנ רערעטיב

 טנַײפ זָאלצענערג טָאה רע יװ ,וועיטעט ןוא ןרעב-יטָאמ ביל זָאלצענערג טָאה רע

 ןוא "סרבד-םש; םיא ייב ןרעוו וועיטעט ןוא רעב-יטָאמ .רעדרעמ-רעדניק עשטַײד יד

 טימ ןדִיי ןוא ךעלטעטש עשידִיי ערעדנַא רועיש ַא ןָא ןופ ןלָאבמיס ,"סללוכה-םש;

 טכַײרטש רע ,טייקכעלשטנעמ עסיורג ,םזינַאמוה רעפיט סעמעוו ,"רעצרעה ענעדלַאג,

 ,עזָאלצרַאה ,עכעלשטנעממוא יד וצ טסַארטנָאק ןיא ןוא טנורגרעטניה ןפיוא רעטנוא

 .סיצַאנ יד ןופ ןתוירזכַא עשהיה

 עקידנעייטש ענַײז ןיא ךיז טָאה'ס ןוא; ..ןרעב-יטָאמ ןגעוו ךָאנ טגָאז דנַאלרָא

 רעסיורג רעייז ןיא ןשטנעמ יד ,ןברוח ריא ןוא דרע יד טלגיּפשענּפָא ןעלּפַאצרַאוװש

 ןשטנעמ יד ןופ ןַײּפ רעסיורג רעד ןוא דרע רעד ןופ ןברוח רעסיורג רעד ןוא ,"ןַײפ

 זיא רע ןוא ?ץרַאה ןדלָאג, קידרוביג סדנַאלרָא ךיוא טרעכעלעגכרוד ,סיוא טעז ,ןבָאה

 ,טלעוו רעד ןופ קעװַא גנוי ױזַא

 יד טרעטעמשעצ ןרעוו סע יוזא יװ ,ןזיוועג זדנוא דנַאלרַא טָאה "סעילבערה, ןיא

 ,עיסעלָאּפ ןופ ןּפמוז יד ףיוא רָאפ טמוק גנולדנַאה יד .ןבעל ןטלַא ןופ "?סעילבערה;

 םעד ןביוהפיוא ןוא דלעפ רעקַא רעטנזיוט ןענעקירטסיוא ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ ּוװ

 -גילדנעצ ןענופעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו םורַא ,רעפרעד עשיקושילָאּפ יד ןופ ןַײזליוװ

 רעד ןיא ןגױצעגנַײרַא ןרעו ןשטנעמ-טפול עשידִיי רעטנזיוט .ךעלטעטש עשידִיי רעג

 יד .קירנַאפ ןיא רעוו ,דרע ַײב רע ,ןשטנעמ עוויטקודָארּפ ןיוש ןבַײלב ןוא טעברַא
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 תוכ למ- יג ור ה 4 עש יט 9 װַא ס יד

 ןבעגעג ךוב םעד ןיא ןרעוװ דָאירעּפ-גנולעטשפיוא רעדָא יוברעביא ןופ ןעמעלבָארּפ

 .טקעּפסַא ןלַאנָאיצַאנ ַא ןיא
 -עטיל רעשידִיי רעטלַא רעד ןופ עמעט-טּפיױה יד ,עסַאמ עקידלטעטש עשידִיי יד

 טריפעג טרעוו יז יוװ ,דנַאטשוצ םעַײנ ריא ןיא ןבעגעג ןדנַאלרָא ןופ טרעוו ,רוטַאר

 ןיא ןּפמוז יד ןענעקירטסיוא ןטימ קיטַײצכַײלג זַא ,זדנוא טזַיװ רע .ןגעוו עַײנ ףיוא

 -ַאנ יד קידנרעדנע זַא ,ןּפמוז עקיטסַײג ערעייז טנקירטעגסיוא ךיוא ןרעוו ,רוטַאנ רעד

 .קיכיסּפ רעייז ,עיגָאלָאכיסּפ רעייז ךיוא ךיז טרעדנע ,רוט

 -גיא רעד יו ,ןטלַאטשעג עשידִיי עַײנ ךיוא ןיוש רימ ןעניפעג "סעילבערה, ןיא

 רעד ךרוד םערָאפ עלַאנָאיצַאנ יד ךיוא ןעעז רימ .עכַאינ רענלימ רעד ,ןרָאג רעינעשז

 .ערעדנַא ןוא ,רעקיוה יסָאי זיא טרעדלישעג טוג .לדָאג ןופ טלַאטשעג

 ,גנורעדליש-רוטַאנ ןופ רעטסַײמ ןסיורג ַא רַאפ סױרַא ןטרָאד ךיז טזַײװ דנַאלרָא

 ןקירדסיוא ןטימ ,טייקשיריל ןוא ךַארּפש רעקיברַאפ ןַײז טימ סיוא ךיז טנכייצ רע יוז

 עשיסורסַײװ יד ,רעדלעוו רעיסעילָאּפ יד ןופ רעפסָאמטא רעד ןופ טײקיטרַאנגיײא יד

 הביבס רעד ןופ טירָאלָאק ןשיטסירעטקַארַאכ םעד ,טנגעג רעד ןופ סעדנעגשל

 -גַייא םוצ ןפָאלעג ךַאװש ךעלעקשטיר עלעקנוט ןענַײז סעטָאלב עקימורַא יד ןופ,

 -עג ךיז ןוא םיױש-רעסַאװ ןגעלעג זיא ןדמַאז עטזיולבטנַא ףיוא ,לכַײט םענעּפמורשעג

 עדמערפ ןופ ןענַײז סָאװ ,זדנעג עדליוו .טניװו םענופ ךיז טצרַאװשעג ןוא טנקירט

 ןרעטיול ןיא ןבָאה ,רעטרע ענעסעזעגנַײא ףיוא ןרעמוז וצ וצרעהַא ןגיולפעגנָא ןטַיײוו

 -ַאורַאפ קידנעטש םעד -- ןעירשעג ןוא ןטפול רעד ןיא טיירדעג ךיז גָאט-גנילירפ

 זדנעג יד ...םירעדעג עקיטָאלב ענעפָא טימ ,ןליופ ַא ןפָארטעג ייז ןבָאה ןיילּפ ןטרטס

 רעטעברַא יד ןבָאה טנעָאנ ץעגרע :דלַאװ ןופ ךליה רעביוט רעד ןקָארשעג ךָאנ טָאה

 .?עיניל-לַאנַאק יד טקיניײירעג ןוא טרעגלַאװעג רעמייב

 -גוזַאב א .עילבערה יד ןסירעגפיוא טָאה ןעמ ּוװ ,טרָא טָאד דנַאלרָא טלָאמ ױזַא

 -עגנַײא רעייז ןבָאה זדנעג עדליוו יד יו ,דליב סָאד טכַאמ םשור ןשירעלטסניק ןרעד

 -יורג רעד ןופ ךַאזרוא יד ןזיװעגנָא דלַאב זדנוא טָאה רע .טנעקרעד טשינ טרָא ןסעז

 יד ,עיניל-לַאנַאק רעד ןופ טעברַא יד ,"דלַאוװ ןופ ךליה רעביוט רעד; :גנורעדנע רעכ

 .עיסעלָאּפ ןופ גנויוברעביא

 -עזַאר ןיא ןדנוצעגנָא ךיז טָאה םיוב ַא, :ןלעמעג-רוטַאנ ענַײז ןופ ןליּפשַײב ךָאנ

 ,רעטוכ ןיא גָאט טרעוו ױזַא טָא, ,"םעניורב ןיא ךיז טשעל רעמייב עגנערעש ַא, ,"ןעוו

 טימ טגָארט סע; ,"טיסעלָאּפ רעקיצריװעג רעד רעביא זדנעג עדליוו ,ףלָאװ רעד

 ,"ןלוקרעדיו עביוט, ,"רעפנַאק טגָארט סע, ,"טייקרעטיב ךָאנ טיג סע, ,"עלָאמט

 ןופ ןּפעטש, ,"ןעשזושז, ,"רעטעלב ןופ ןעכרָאט , ,"טניוו ןופ ןגָאי, ,"ןפַייפ , ,"ןליו;;;

 -ןירג, ,?טעלָאיפ-לקנוט, ,?סַײװ; ,?ךיילב-וװָארג; ,"ןירג-לקנוט; ,"וװָאלב , ,"ןקומ

 .?קישַא-לקנוט, ,"ןיטשרוב-ךעלטיור, ,"ןירג-קיטכילג ,"ןירג-טכידעג , ,"קידנצנַאלג

 טימ ןעגנוכַײלגרַאפ ךרוד ןבעגעג טּפָא ןענַײז ןשטנעמ ןופ ןטערטרָאּפ יד וליפַא



 ץ 1 ַא ר ע טָא ּכ ר ע ד נא ס ק על א

 סָאװ ,םָאװש ןקיטרַאפ ןקיזיר ַא וצ ךעלנע זיא עלעגניי סָאד; :רוטַאנ רעקיטרָא רעד
 ,ןגיוא עקידנלַארטש טימ טעלעדיימ ןיד ַא, ."רעטנָאלּפ ןביוט ןטכַײפ ןיא ףיט טסקַאוו

 ."עלָאמס ענעדנוצעגנָא יוו

 ,ןטנעמעלע-רָאלקלָאפ עטנַאסערעטניא ןעניפעג רימ

 יו ,שיטָאזקע וצ ,ןייש וצ לסיב ַא ןיוש זיא ,הלכ ןוא עטבילעג סנרָאג ,ָאקרַאמ !

 .טרעדנעעג טרעוו סָאװ ,עיסעלָאּפ עטלַארוא עצנַאג יד ,שיטנַאמָאר-ןבירטרעביא זיא סע

 עלַאיצַאס יד ןופ ןסירעגּפָא ןוא קידנעטשטסבלעז ןצנַאג ןיא טפָא טרעוו שזַאזייּפ רעד

 ,ןשינעעשצעג

 גנויוברעביא עלַאיצָאס יד טלדנַאהַאב רעדיוו דנַאלרָא טָאה "טָארעמָאלגַא; ןיא

 רעד ןיא ןדִיי ששלטעטש יד ןופ גנַאגרעבירַא םעד ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ

 םענופ עמַארָאנַאּפ ערעטיירב ַא ךָאנ ןבעגעג רע טָאה ןטרָאד .עירטסודניא רעסיורג

 ןיא רָאפ טמוק גנולדנַאה יד .ןַאלּט רָאי 5 ןטשרע םענופ ,דָאירעּפ-עיצקורטסנָאקער

 ןופ םזַאיזוטנע םעד ןזיוועג טָאה רע .דָאװַאז ןשיגרולַאטעמ רעשטרעק םעד םורַא ןוא

 -געק יד ןופ דנַאטשרעדיװ םעד ךיוא יו ,שיצַאזילַאירטסודניא רעד רַאפ רעטעברַא יד

 ןגױצעגנַײרַא טרעװ טנגוי עקידנרידוטש עשידִיי יד ױזַא יו ןזיוועג טָאה רע .רענ

 ,גנויוב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ,דָאװאז ןיא

 א ,רענישזידַאל ףלָאװ רשטפא זיא "?טָארעמָאלגַא; ןופ ּפיט רעטסנעגנולעג רעד

 ערעדנַא רעגנילדנעצ טריפעגסױרַא ןרעװ ךוב םעניא .רעלדנעה-לעפ רענעזעוועג

 טכער טימ זיא ךוב סָאד ןוא .ןדלעה עשידיי-טשינ ךיוא ןוא עשידִיי עטנַאסערעטניא

 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד וצ רעַײטשוצ ןסיורג ַא רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב

 רעטקורדעג ַא סדנַאלרָא .ה ןופ ןעמָאנ רעד זיא ןעקנעדעג טסלָאז -- ?!רוכז;

 טימ ןָאטעג טָאה רפלטיה סָאװ ,קנעדעג -- רוכז ."גיז םוצ , ךובלמַאז ןיא גנולייצרעד
 !ןדיי

 ווו זוא ,ונ ...ןבָאה ביל טסלָאז -- "תבהאו; םעד רָאנ ןעקנדעג לָאז קלָאפ ַא --;

 יד ןיא בָאה ךיא ?ןָאטעג ריד טָאה קלמע סָאװ ,ןעקנעדעג טסלָאז -- ?רוכז; רעד זיא

 "..ןעקנעדעג סָאװ ,ןדִיי ןטָארטעגנָא רעדלעוו עשינִיַארקוא

 רעטעדנוװרַאפ רעד רעטקָאד ןַײז וצ טדערעג לָאטיּפש ןשיטעוװָאס ַא ןיא טָאה יױזַא

 יד ןַײזװצַײב טיונעג ןבָאה סיצַאנ יד ןעמעוו ,בר רעניטנַאטסנָאק-טלַא רעד ,ןַאזיטרַאּפ

 ,(תושפנ טנזיוט ןעצ) הליהק רעװָאניטנַאטסנָאק-טלַא רעצנַאג רעד ןּופ הטיחש

 רעד זַא ,קנעדעג ףןטָארעגסיױא טשינ ךָאנ זיא םזישַאפ רעד זַא ,קנעדעג -- רוכז

 !ךָאנ טבעל םזישַאּפ

 טרעכעלעגכרוד זיא ?ץרַאה ןדלָאג, סדנַאלרָא .ה זַא ,ןעקנעדעג ךיוא רימָאל ןוא

 ףַײז ןוא השורי עשירַארעטיל ןַײז ןטלַאה רעַײט רימָאל ןוא ,םזישַאפ םעד ןופ ןרָאװעג

 .קנעדנָא
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 תוכ למ- יג ור ה 4 9 ש יט ע װָא ס 4 י י-3

 טנעבירשעגרעטנוא יד

 רעטנוא ןבירשעגרעטנוא ןעװעג ןענַײז רעבַײרש 150 וצ טנעָאנ עקידנגלָאפ יד
 : :"טייקינייא , רעד ןיא דנַאלרָא .ה ןגעוו גָאלָארקענ םעד

 "נעב ,לָאװמיױוב ,ןָאסלעגרעב ,שטיווָאקטיא ,רעלושטלַא ,ןָאטרעבלַא ,רעדנעלסיוא

 ,רַאטנָאג ,טַאלבדלָאג ,ןײטשבלָאג ,ןַאמגערב ,ןיײטשַאלב ,רעדניבכוב ,ענסַאילַאב ,סַאר

 ,גרעבדלָאג ,ןַאיבורג ,יקסנַאיטוג ,עדַארג ,םולש ןָאדרָאג ,לאומש ןָאדרָאג ,.ע ןָאדרָאג

 -לָאה ,ןיקלַאה ,.װ ןײטשפָאה ,.ד ןײטשּפָאה ,זירד ,טנַאמַאיד ,ןיבָאד ,ןישורבָאד ,ןעג

 "עוו ,ףָארדנעװ ,עבויל ןַאמרעסַאװ ,דנָאמלעה ,רעטפעה ,עקריש ןַאמָאה ,רעלעה ,טעד

 ,וויז ,ןיקסוז ,רעלגָאװ ,גרעבנעטַאװ ,ןײטשנקלָאװ ,ןַאמרענַײװ ,סילעגרעוו ,יקצינדעל

 דָאכ שטיווָאפעזוי ,ערַאלק גנוי ,שטיװָאסַאנַאי ,ףייט ,ןיסעלעט ,יקסוועַײלַאלַאט ,ץישז

 .חנ שירול ,עטָאנ עירול ,ןַאמדנַאל ,ןיוועליןַאמּפיל ,ןיקנעכ ,ערָאד ַאניקַײכ ,ָאקנעדַאל

 ,יקסרימָאבויל ,רעקציול ,רעטיול ,ןיוופל ,הנח ַאניװעל ,.מ וועל ,אבא וועל ,ץישפיל

 ,ױטנגרָאמ ,לזַײמ ,סלעָאנימ ,רעלימ ,יקצירישזעמ ,סילוגרַאמ ,סילָאגרַאמ ,שיקרַאמ

 .קַאװיּפס ,רַאילָאמס ,יקסוָאקיװַאס ,שטיװָאטָאנ ,לעדָאנ ,ווָאניסונ ,רתטנ ,שטיוװעינַאמ

 .וָאסרעּפ ,טָאימע ,ָארּפַאס ,ינַאירבערעס ,רעוועקצוס ,ןיקנַאסָאס ,ןיגנָארטס ,יקצולס

 "שפ ,שטיוװָאקלַאפ ,ןַאמקילַאפ ,רעוולוּפ ,יקסוועשטניּפ ,רענטַאלּפ ,רעקנַאילָאּפ ,ןיקסעפ

 :מ רָאטנַאק ,י רָאטנַאק ,ןַאהַאק ,לשקניפ ,ןייטשלעקניפ ,גרעבניניפ ,ןיקמורפ ,רעכ

 ,ווָארינשוק ,רָאילטָאק ,שטיװָאצַאק ,ןרָאק ,שטיװעקַאזָאק ,יקצענעמַאק ,.ה".נ ןָאק

 ,י שטיװָאניבַאר ,ווָאקניבַאר ,ןיבַאר ,םוַאבטָאר ,רעלרעק ,קיטָאק ,סינּפיק ,ָאקטיווק

 -רוטש ,ןַאמייטש ,ַאניבור ,ןַאמטיױר ,ןייטשניבור ,סעוויר ,טרָאּפָאּפַאר ,.ס שטיוװָאניבַאר

 -ַאגַאק ,גרעבנייטש .,סַאלגלעגיּפש ,שטיוָאילעמיש ,ןַאמטכעש ,לַאפיינש ,רעיינש .,ןַאמ

 -סילייב ,ןילעי ,ןעזַײא ,עדַאסָאי ,שטיװָארעשָא ,ףרָאדנשַא ,דרַאפס ,יקצילָא ,יקסווַאנ

 ,ַאווָאנזעלששז ,ןַאמביײרש ,ןַאמצַאל ,סיגעד

 :םַאר רעצרַאוװש ַא ןיא ןוא

 -ירש עשיטעווָאס דנַאברַאפ רעד ,טעטימָאק רעשיטסישַאפ-יטנַא רעשידִיי רעד
 רעװקסָאמ רעד ןוא "סעמע רעד; גַאלרַאפ-הכולמ רעד ,"טייקינייא, עיצקַאדער יד ,רעב
 ץרעמ ןט16 םעד זַא ,רעיורט ןפיט טימ טימ ןלייט רעטַאעט רעשידִיי רעשהכולמ
 רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעביײרש רעשידִיי רעטסּוװַאב רעד ןברָאטשעג זיא 6

 ד נַאלרָא לשרעה

 ,החּפשימ ןַײז ליפעגטימ רעייז סיוא ןקירד ןו
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 ןַאסלענרע ב דיוד

)1952--1884( 

 -ַאלק "ירד עסיורגע ערעזדנוא ןופ רעצעזרָאפ רעקידריוװ ַא זיא ןָאסלעגרעב דוד

 ןיא טרעכיזרַאפ קיבײא ףַא זיא טרָא סנָאסלעגרעב .ץרּפ ,ע"ש :עלעדנעמ :סרעקיס

 -ָאמ ערעזדנוא ןופ רענייא זיא רע .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ טנַאװ-חרזמ עמַאס

 בילוצ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןלַײזטּפױה יד ןופ רענייא ,רעקיסַאלק ענרעד

 .שודק ַא ךיוא רע זיא -- 1952 טסוגיױא ןט12 םעד -- עטַאד-רעריטרַאמ ןַײז

 -קודָארּפ ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג -- ,רעכיב רעקילדנעצ יא ןבירשעג טָאה רע

 רעד טיול ַײס ,קידרעטסומ ,שיסַאלק ןעוועג ןענַײז קרעוו ענַײז יא -- ,שירעפעש ,וויט

 סָאד ןוא .ליטס ןשינָאסלעגרעב םענייש רעייז טיול ַײס ,טלַאהניא רעייז ןופ טייקפיט

 ביוא ,שטנעמ רעד -- ןָאסלעגרעב ןלעפעג טשינ לָאז זדנוא וליפַא ביוא ,ױזַא טבַײלב

 רעדָא ,רעכיב ענַײז ןופ ןלייט עסיוועג ,קרצװ ַא סנַײז ןלעפעג טשינ לָאז זדנוא ןליפַא

 ,גנוױשנַאטלעװ עשיטעווָאס ןַײז

 זיא רע ןעוו ,1929 ןופ ךָאנ -- ךעלנעזרעּפ ןענָאסלעגרעב טנעקעג סוג בָאה'כ

 ןוא .ןרָאי עשיטעווָאס ענַײמ ןופ רקיש רעד רעבָא ,עקירעמַא ןיא טַײצ לקיטש ַא ןעוועג

 ןלעװ רימ רָאנ .ןשטנעמ םעד ןענָאסלעגרעב ןגעוו ךיוא ןלייצרעד ךס ַא טנעקעג טלָאװכ

 ,טַײהנגעלעג רעדנַא ןַא ַײב ןָאט סָאד

 סָאד .סעיצולָאװער ַײרד ןוא תומחלימ ַײרד טבעלעגרעביא טָאה ןָאסלעגרעב

 -רַאפ, ןיא ןטַײצ עכעלנייוועג ןייק טשינ ןיא ןבירשעג קרעוו ענַײז טָאה רע ,טסייה

 ,ןדִיי יד ןופ ןבעל סָאד יװ ,ןטַײצ יד טָא ןוא .ןטַײצ עטרעדורעצ ,עקִיּורמוא "עטלקנוט

 .קרעוו-רעטסיימ ענַײז ןיא טרעדלישעג רע טָאה ,ןדַיי-טשינ ךיוא זַיײװליײט

 -ַאמוה ַא ןעוועג קרעוו ענַײז עלַא ןיא רע זיא ,רעלעטשטפירש עסיורג עלַא יוװ

 ןקיניזטסּוװַאב ַא טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,רעבַײרש רעקידנקנעדילַאיצַאס ַא ,טסינ

 .טלעוו יד ןרענעשרַאפ וצ ,ןשטנעמ םעד ןבייהרעד וצ ליצ
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 תו כל מ-יגור ה 4.עשיט 9 װָא ס יד

 -סקלָאפ םעד ןופ שדווירק יד ןָאסלעגרעב ןָא ךיז טמענ "רעביוט רעד, ןיא ןיוש

 עלערימ ןיוש .טמעשרַאפ ןוא טצונעגסיוא טרעוװ סָאװ ,קינשַאּפערָאה םענופ ,שטנעמ

 ץעגרע; זַא ןביולג םעד ןיא עגַאל ריא ןופ געווסיוא ןַא טכוז *"ןעמעלַא ךָאנ, ןיא

 -טָא ןרעדנע ןליוו סָאװ ,שרעדנַא סעּפע ןָאט ןריבורּפ סָאװ ,ןשטנעמ ןַײז ךָאד ןפרַאד

 זיא טלעו רערענעש ןוא רערעסעב ַא רַאפ ףמַאק רעד ןוא ."ןבעל ןטלָאשרַאפ סָאד

 טקוקעג טשינ ,ןפַאש ןצנַאג ןַײז ןופ ,קרעװ ערעדנַא ענַײז עלַא ןופ ליצ רעד ןעוועג

 "ןַאּפש ןיא; ןייג טווורּפעג טָאה רע ןעוו ,םזינומָאק ןרַאפ ןטפירש-יזניצ , ענַיײז ףיוא

 ,רוטַאטקיד רעשיטעווָאס רעד ןופ םישעמ יד רַאפ ,םיצורית ןעניפעג ,ןקיטכערַאב ןוא

 ,טגָאזעג ןָאסלעגרעב רימ טָאה ,רָארעט ןגעוװ דנַאברַאפנטַאר ןיא סעומש ַא ןיא

 ,ןדנעטשמוא ןיא ןלעטשקעװַא ייז ןוא ,ןשטנעמ ןַײז וצ ןשטנעמ ןעגניווצ געמ ןעמ, זַא

 -עג סָאד טָאה רע ."סעקַאינדוקסַאּפ ןייק ןַײז ןענעק טשינ ןוא ןריּפַארק ןלָאז ייז ּווו

 ,ךיא קנעדעג ,ןקיטכערַאב קיטכירפיוא טווורּפ

 ,גנוצ ןוא ןעפ רעפרַאש ןַײז בילוצ םיאנוש ךס ַא טפַאשרַאפ ךיז טָאה ןָאסלעגרעב

 םיא ףיוא ,תושעמ עתמא:טינ ךס ַא ןוא עתמא ךס ַא טײרּפשרַאפ ןרעוו םיא ןגעוו ןוא

 תודע ןעק ךיא רעבָא ,קיצַײגטלעג רעייז זיא רע זַא ,ליּפשַײב םוצ ,טגָאזעג ןעמ טָאה

 -רַאפ רעכיז ָאד טלָאװ רֶע .עקירעמַא ןיא ןבַײלב טנָאקעג רע טָאה 1929 ןיא זַא ,ןגָאז

 רעבָא טָאה רע .דנַאברַאפנטַאר ןיא ,טַײצ רענעי ןיא רעדייא ,טלעג רעמ ךס ַא טניד

 ןיא ןבעל זומ רע זַא ,טרעלקרעד טָאה ןוא ,ןבַײלב ןגעוו ןרעה טלָאװעג טשינ ןליפַא

 ענַײז ןפַאש ןענָאק וצ ידכ ,ןדלעה ענַײז ןופ הביבס רעשידִיי רעטלצרָאװרַאפ רעד

 -גטַאר ןיא ןדַיי רַאפ ןבעל םעַײנ םענופ טכיל סָאד ךיוא םיא טיצ םעד ץוח ַא .קרעוז

 .טגָאזעג טלָאמעד רע טָאה .,דנַאברַאפ

 ךיוא רָאנ ,תולעמ עסיורג רָאנ טשינ טַאהעג ,שטנעמ רעדעי יװ ,טָאה ןָאסלעגרעב

 ןווּורּפ רעבַיירש עסיוועג .ןשטנעמ ןסיורג ןדעי ַײב יוװ ,תונורסח עסיורג רשפא ,תונורסח

 רעייז זיא סָאד ,קיטכיר טשינ זיא סָאד .עלעשטנעמ ןיילק ַא יו ,ןלעטשרָאפ רעבָא םיא

 ,תמא םענופ טַײוו

 םעד ַײרטעג ױזַא טנידעג ,טרעטסַײגַאב ױזַא ןעוועג ןָאסלעגרעב זיא סָאװרַאפ

 ןיא עדער ַא ןיא) עקידנגלָאפ סָאד טרעפטנעצג רע טָאה םעד ףיוא ?דנַאברַאפנטַאר

 :ןזַײרק עשיטַאמַארד ןופ ץנערעפנָאק ַא ףיוא ,(1929 רעבמעצעד

 סיוא ךיז ןצעז סע ןכלעוו ַײב שיט ןטיירב ַא ןבָאה רימ לַײװ ,רַאפרעד זיא סע...

 םַײב ןציז רימ לַײוװ ,רַאפרעד זיא סע .ייז ןשיװצ רימ ןוא ,דנַאל ןופ רעקלעפ עלַא

 ןעמ טָאה יוװ ,ץלָאטש סיורג טימ ןוא טסעפ ןציז רימ .עטקיטכערַאבכַײלג ,עַײרפ שיט

 -יירש ןופ גנוטפעהנעמַאזוצ רעשירעפעש ,רעגנע ַאזַא ןופ ןעמולח טנָאקעג לָאמַא רָאג

 סָאד טָא ?ץנעגילעטניא-סקלָאפ רעד טימ ,ןשטנעמסקלָאפ ןטימ ,רעוט-טסנוק ,רעב

 טסעפנזַײא ױזַא רימ ןענַײז עקַאט רַאפרעד .זדנוא ַײב רָאנ רָאפ טמוק ןוא ךעלגעמ זיא

 ."ןבעל ןשיטצווָאס רעזדנוא טימ ךעלקילג ױזַא רימ ןענַײז רַאפרעד ,דנַאל רעזדנוא רַאפ
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 ץנא ר עמָאּפ ר עדנא סקצלא

 עשיטעווָאס שרעדנַא יד יו ,ןענָאסלעגרעב ןעמ טָאה ,סע טסייה ,רַאפרעד ןוא

 ,ןסייוו רימ .טנוה םענעגושמ ַא יוװ ןסָאשרעד ,ּפָאק ןיא ליוק ַא טימ טנױלַאב ,רעבַַײרש

 -יצ רעדָא ןדעיָאמַאס יד יװ ,שיט ןלָאמש םוצ וליפַא וצ טשינ טציא ןעמ טזָאל ןדַיי זַא

 "וצ רוטלוק עשידַיי יד טעדרָאמרעד טָאה ןעמ ןעוו ,טַײצ רעד ןופ טדערעגּפָא .רענַײג

 רָאנ ,וו"זַאא ,לובליב-םירױטקָאד םעד ןופ טַײצ רעד ןופ ;רעפעש עריא טימ ןעמַאז

 סָאד טמיטש ,טַײצ-הבושת רעדָא -עיצַאטיליבַאהער רעטשרמולכ רעד ןיא ,טציא ךיוא

 -שורכ ןטמירַאב ןטימ ןליפַא רעדָא ,קיטקַארּפ רעשיטעווָאס רעד טימ טשינ ןיטולחל

 זַא ,טרעלקרעד שוריפב ווָאשטשורכ טָאה טייהנגעלעג רענעי ַײב .ויוורעטניא-ווװָאשט

 ,ןטסילַאודיװידניא ןענַײז ייז לַײװ ,רעקלעפ ןופ שיט ןטיירב םַײב ןַײז טשינ ןענָאק ןדִיי

 .ו"זַאא ,דנַאל רעייז וצ יײרטעג טשינ ןענַײז ,וויטקעלָאק ןייק ןיא ןטעברַא טשינ ןענָאק

 .סעירָאעט-ןסַאר עשיטסישַאפ ןוא עשיטימעסיטנַא ןענַײז סָאד

 "עג קיטכיהפיוא עקַאט ךָאד ןבָאה ,ָאד זדנוא ןופ ךס ַא יװ ,ןטרָאד ןָאסלעגרעב

 -כערַאבכַײלג ,רעקלעפ ןופ שיט ןטיירב םַײב ןציז ןדִיי עשיטעווָאס יד זַא ,טביילג

 ,רעטרעוו סנָאסלעגרעב .,סַאּפש רעקיטולב ַא יו ,קזוח יװ ךָאד ןעגנילק טציא ,עטקיט

 -רעב זַא ,טלייצרעד ןבָאה ,ערעדנַא ךיוא יװ ,עדַארג םייח .טריטיצ ןבָאה רימ סָאװ

 ןיא טביילגעג קידתונשקע ,המחלימ רעד ךָאנ ,רעטעּפש ןרָאי טימ וליפַא טָאה ןָאסלעג

 רעמ, .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןוא ןדִיי עשיטעוװָאס יד ןופ גנוטכירפיוא רעד

 -יײרש עשידִיי עגונב ןתועט עשיגַארט עכלעזַא ןכַאמ טשינ טכַאמנטַאר יד ןיוש טעוו

 ןוא .ןהנעט ייז וצ רע טגעלפ ,(ערעדנַא ןוא ןקירע ,ןקַאבלוק ,ןקירַאכ טניימעג) "רעב

 קַאה עשיטסיגומָאק יד --- רענַײז רָאנ טשינ ןוא --- ,תועט רעלַאטַאפ ןַײז ןעוועג זיא סָאד

 -ידיי ערעדנַא יד ןופ ּפעק יד ףיוא יוו ,ּפָאק ןַײז ףיוא טזָאלעגּפָארַא לָאמַאכָאנ ךיז טָאה

 זיא .בַאטשסַאמ ןרעסערג ַא ךָאנ ףיוא ,החיצר רערעסערג ךָאנ טימ ,רעבַיײרש עש

 ?למערק ןיא םילשומ עקיטולב יד ןעיורט טציא ךָאנ ןעק תעד-רב רעכלעוו

 ,עװָאמירכָא לטעטש ןיא 1884 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןָאסלעגרעב דיוד

 ןופ ריבג רעד ןעוועג זיא רענַײז רעטָאפ רעד ,(טנגעג רעוועיק) ןַאמוא ןופ טַײװ טשינ

 .ןטפעשעג עסיורג טריפעג טָאה ןוא לטעטש

 ןעמ טָאה ןעגנולייצרעד עטשרע ענַײז ,ןבַײרש ירפ ןבױהעגנָא טָאה ןָאסלעגרעב

 -ּפָא ןַײא םיא ךיז טיג 1909 רָאי ןיא טשרע .ןקורד טלָאװעג טשינ גנַאל רעייז רעבָא

 רעד ןיא ןעמָאנ ַא רעבַײרש ןגנוי םעד טכַאמ סָאװ ,"לַאזקָאװ םורַא; ךוב ןַײז ןקורדוצ

 -יוט רעד, גנולייצרעד עטייווצ ַא ּפָא ןָאסלעגרעב טקורד םורַא רָאי ַא ןיא .רוטַארעטיל

 ַא ןיא ןעזעג סע טָאה ןעמ .1907 רָאי ןיא רָאנ ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא סָאװ ,"רעב

 ,1912 רָאי ןיא ,רעטעּפש .רעטַאעט ןשידַיי ןשינַאקירעמַא ןיא םערָאפ רעטריזיטַאמַאריז

 -רעב טלעטשעגקעװַא טָאה רעכלעוו ,"ןעמעלַא ךָאנ, ןַאמָאר ןסיורג ןַײז ּפָא רע טקורד

 .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ סרעטסיימ עטסעב יד ןופ ןעייר יד ןיא זענָאסלעג

 ןופ סרעוט עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ןָאסלעגרעב טרעוו עיצולָאװער רעד ךָאנ



 תוכ 'למ-יגור ה 4 צשי ט ע װָאס יד

 עכלעוו ןיא ,"סנגייא, רעכיבלמַאז יד סױרַא טיג רע .וועיק ןיא ?עגיל-רוטלוק, רעד

 -עג ןענַײז עכלעוו ,"גנַאגּפָא, ןוא "ןטַײצ עטלקנוטרַאפ ןיא; .קרעוו ענַײז ּפָא טקורד רע

 ןופ רענגעק ַא טלָאמעד זיא רע .קרעוו עקידרעירפ ענַײז ןופ טסַײג רעד ןיא ןבירש

 טרָאפ 1921 רָאי ןיא זַא ,טַײװ ױזַא םיא ַײב טייגרעד סָאד ,גנונעדרָא רעשיטעווָאס רעד

 ,דנַאלשטַײד ןייק קעװַא רע

 רע .1923 רָאי ןיא ךָאנ גנורעדנע ןַא ןקרעמ ןָא ךיז טבייה ןפַאש סנָאסלשגרעב ןיא

 -נוה רעד ףיוא, ,"געוו ַא סמענייא,) ןעגנולייצרעד ערענעלק ייר ַא טלָאמעד טבַײרש

 ןופ בייהנָא ןַא ןיוש ךיז טליפ סע עכלעוו ןיא ,(ערעדנַא ןוא ?טסרָאיװ רעטנייא טרעז

 | .עיצַאטנעירָא רעַײנ ַא

 ןיא ,"ןידח-תדימ, קרעװ סיורג ןַײז ןָאסלעגרעב ןָא טבַײרש 1925-1924 רָאי ןיא

 -יזָאּפ ןַײז סיוא טקירד ןוא גירק-רעגריב םענופ טייקשידלעה .יד טרעדליש רע ןכלעוו

 ,עיצולָאװער:רעבָאטקָא רעד וצ גנוָיצַאב עוויט

 ,"ןַאּפש ןיא, לַאנרושז םעד ןילרעב ןיא סױרַא ןָאסלעגרעב טיג 1926 רָאי ןיא

 ןיא .עקירעמַא רע טכוזַאב 1929 רָאי ןיא ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס םוצ שיטַאּפמיס זיא סָאװ

 ןיא ןענישרעד ,"רעּפעינד םַײב,) "קענעּפ, ןיא סרעדנוזַאב ,קרעוו עקידרעטַײװ ענַײז

 -ַאב רע .גנוױשנַא-טלעוו רעשיטעווָאס רעד וצ רעמ ץלַא ךיז רע טרעטנענרעד (2

 "יב, ךוב סָאד סױרַא ןָאסלעגרעב טיג 1924 ןיא .דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא ךיז טצעז

 ,"ןשטנעמ עקידעבעל ןשיוװצ, ךוב סָאד 1935 ןיא ןוא *רענַאשזדיבדָאד

 ןבירשעג זיא סָאװ ,"רעביוט רעד, ןתמא רעד ןיא זיא קרעװ טשרע סנָאסלעגרעב

 יד ,1905 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ גנַאל טשינ ןעוועג זיא סָאד .1907 רָאי ןיא ןרָאװעג

 -עג ךָאנ זיא טַײצ רענעי ןיא שטָאכ ןוא .1917 ןופ עיצולָאװער רעד רַאפ עיציטעּפער

 "עג קרַאטש עיצקַאער יד ןיוש טָאה ,םערוטש-עיצולָאװער רעד ןורכיז ןיא שירפ ןעוו

 ,לטָאז ןיא טליפרעד ךיז ןוא טעוועשוב

 טריטַאולּפסקע קיב עילימַאפ יד ױזַא יו ,ןָאסלעגרעב טרעדליש "רעביוט רעד, ןיא

 ,לימ סקיב ףיוא ןרָאי ליפ טעברַא סָאװ ,רעטעברַא-לימ רעביוט רעד .רעטעברַא יד

 ַא רַאפ ןקיב ַײב טניד סָאװ ,רעטכָאט סנבױט םעד .טנוזעג ץנַאג ןַײז ָאד טרילרַאפ

 -ליש ןָאסלעגרעב .,ףיוא ךיז טגנעה ןוא לדנוז ַא סקיב ךרוד טריפרַאפ טרעוו ,טסניד

 ןטסעב ןיא ןענַײז סָאװ ,ענעפלָאהַאבמוא ,רעטעברַא ענעגָאלשרעד ןצנַאג ןיא ָאד טרעד

 יד ןופ טפַאשרעה יד רעבָא ,המקנ ןוא גנולפייווצרַאפ ןופ ןטקַא וצ זיולב קִיעפ לַאֿפ

 .ןכערבעצ טשינ ןפוא םושב ןעמ ןעק סקיב

 -רַא ןייק טשינ קרעװ םענופ רעטנעצ םעניא ןיוש רימ ןבָאה "לַאזקָאװ םורַא; ןיא

 ַא ,ןייטשניבור שוניב .ןרָאװעג טמערָארַאפ זיא סָאװ ,רחוס ןטהלוװעַאב ַא רָאנ ,רעטעב

 -משוגמ ןוא עשירַאנ עקימורַא יד ףיוא האניש טימ טקוק ,רענרעל ַא ןוא ןסחי ַא דיי

 סעשוניב ןעוו טַײצ רעד ןיא ,גָאט וצ גָאט ןופ רעכַײר ץלַא ןרעוו סָאװ ,םירזחוס עקיד

 יד ָאד זדנוא טזַײװ ןָאסלעגרעב .רעגרע ןוא רעגרע ץלַא רעטַײװ סָאװ ןרעוו ןטפעשעג
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 ץ גַאר למָאפ ר עד נא סקעלַא

 טכַאמ ןיילַא ןייטשניבור שטָאכ ,רעלדנעה עשילַאזקָאװ:מורַא יד ןופ טייקיטשינ עצנַאג

 רעקידנשרעה רעד וצ זיא טשינ'ס יװ וצ ךיז טסַאּפ ןוא ייז טימ םולש ףוס-לכ-ףוס

 ןעגנומיטש עשיטסימיסעּפ סנָאסלעגרעב טקירדעגסיוא רעדיוו זיא ָאד .הביבס

 -ער-טשינ ןַײז ןופ ןענָאסלעגרעב ןופ קרעוו עטסקיטכיװ סָאד זיא "ןעמעלַא ךָאנ;

 רעד ןופ טנעמוקָאד רעשירעלטסניק רעקידנטַײטַאב ַא זיא ןוא דָאירעּפ ןרענָאיצולָאװ

 ,1905 ךָאנ ןופ עכָאּפע-עיצקַאער

 ץשיריבג ,עקידסוחי עטלַא ןַא ,ץיוורוה עילימַאפ יד טייטש ךוב ןופ רעטנעצ ןיא

 ןעק סָאװ ןוא ץירּפ ןטימ ןדנובעג ןוא טּפינקעג שימָאנָאקע ןעוועג זיא סָאװ ,החּפשימ

 ןוא םזילַאטיּפַאק ןופ עכָאּפע רעד ןופ ןעגנוגנידַאב עַײנ יד וצ ןסַאּפוצ טשינ ךָאנ ךיז

 .ןייגרעטנוא זומ

 ,סעסענרוב יד --- םיריבג ענעמוקעגפיוא יד ןָאסלעגרעב טרעדליש ץַאזנגעק סלַא

 -ַאטיּפַאק םעניא טרעדילגעגנַײא ךיז ןבָאה סָאװ ,סיקסווָאנעדַײז יד ןוא סיַאבַארַאט יד

 וצ עיטַאּפמיס רעטסערג רעד טימ ךיז טיצַאב רע .טַײצ רעטסעַײנ רעד ןופ םזיל

 -יז טמוקַאב סע .םיריבג ענעמוקעגפיוא יד וצ גנוטכַארַאפ טימ ןוא סעציוורוה: יד

 םַײב עטסלדייא ןוא עטסנַײּפ עמַאס יד ןענַײז סעציוורוה יד זַא ,ןענָאסלעגרעב טיול

 .ץיוורוה לרימ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא טלוב סרעדנוזַאב ןעמ טעז סָאד :קלָאפ ןשידַיי
 ,קרעוו םענופ טלַאטשעג עלַארטנעצ יד

 ןריפרעטנוא ןכָאנ .ןפַאש סנָאסלעגרעב ןיא ּפַאטע רעַײנ ַא ןעוועג זיא ?גנַאגּפָא;

 ןַײרַא ןָאסלעגרעב טלַאפ ,"ןעמעלַא ךָאנ; ןיא טכיש ןַײז ןופ לכה-ךס ןקירעיורט םעד

 ןפיוא ןַײטש טבַײלב ןוא ,ץרעמש-טלעוװ ןימ ַא ןיא ,םזימיסעּפ ןרעפיט ַא ךָאנ ןיא

 רעד ןופ ןטנעמעלע עלַאקידַאר ענעזעוועג יד וצ טרעטנענרעד םיא טָאה סָאד .געוודייש

 ,קיטסימ ןופ דָאירעּפ ַא טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא רעכעלרעגריבניילק

 ,םזיליהינ ,םזימיסעּפ ,ַײרעכוזטָאג

 לייט רעטסערג רעד סָאװ ,ןעגנולייצרעד גנולמַאז ַא זיא "געט-םערוטש; ךוב סָאד

 יד .גירק-רעגריב םעניא טייקשידלעה רערענָאיצולָאװער טימ ןָאט וצ טָאה רערעיינ

 עכעלרעגריב עשידִיי יד ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןרעדליש ןעגנולייצרעד עקירעביא

 .עיצולָאװער רעבָאטקָא רעד ךָאנ ןטכיש

 ןעוועג זיא סָאד לַײװ ,"געטמערוטש, ןגעוו רעכעלריפסיוא ןבַײרש ןלעװ רימ

 טנכיײצַאב טָאה סע לַײװ ,ןפַאש סנָאסלעגרעב דיוד ןיא טקנוּפדנעװ רעטספרַאש רעד

 שירעלטסניק זיא "געטמערוטש, ןיא .ןָאסלעגרעב ןשיטעווָאס םעַײנ ַא ןופ בייהנָא םעד

 יד ןגעוו סעיזוליא יד וצ ,טכַאמ-ןטעװָאס רעד וצ רעק סנָאסלעגרעב טריטנעמוקָאד

 שיטילָאּפ ןייר ,דנַאל-ןטעװָאס ןיא ןסַאמ עשידִיי יד רַאפ ןוויטקעּפסרעּפ עקידנצנעלג

 ."ןַאּפש ןיא; לַאגרושז םעד ןבעגסױרַא ןטימ טריטנעמוקָאד ךָאנ סע רע טָאה

 -:עייגרעטנוא עשידרוי עשידִיי יד ןריזילַאעדיא טשינ רעמ ןיוש ליוװ ןָאסלעגרעב

 סַאה רָאג ןענידרַאפ סָאװ ,םיריבג ענעמוקעגפיוא יד ןופ טדערעגּפָא ןוא ,ןטכיש עקיד
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 תו כל מ-יגור ה ע שיט 9 װַָא ס יד

 ענעכַארקעצ ,עטשיטנַא יד רַאפ ליפעגטימ ןייק טשינ רעמ טָאה רע ,גנוטכַארַאפ ןוא
 רע :לרוג ןרעסעב ןייק טשינ ןענידרַאפ ייז זַא ,טציא ןיוש טביילג רע ;ןטנעגילעטניא
 ןוא ןעגנַאגעגרעטנוא קיביײא ףיוא זיא גנונעדרָא עזַאושזרוב יד זַא ,טציא ןיוש טלַאה

 ָארּפ ַא ןבעל ַײנ ַא ףיוא טצָארּפש ןבעל ןשידַיי ןקידרעירפ ןופ תוברוח יד ףיוא זַא
 ,םוקמוא םעד ןקיטכערַאב זיב ָאד טייגרעד רע .ןבעל שירַאטעלָארּפ-שירעױּפ וויטקוד
 -יטש ַא טרעוו ןוא ןסַאלק ןוא ןטכיש עשידִיי עקידרעירפ יד ןופ עיצַאדיװקיל יד
 ,ןטכיש עטריסַאלקעד יד ןופ ,ןסַאמ עשידַיי יד ןופ "טרובעגרעביא; ןַא ןופ רעצ

 שטַאכ ,"גנורַאפרעד רענטיקַאר, יד רעבירַא רע טערט ?געטמערוטש; ןיא ןיוש

 לָאמנייק ןיוש יז טעוװ ןָאסלעגרעב זַא ,טגָאזעגסיױארָאפ טַאהעג טָאה רעדנעלסיוא םוחנ

 -עט ןַײז טרעטיירבעגסיוא ןָאסלעגרעב טָאה "געטמערוטש, ןיא .ןטערטרעבירַא טשינ

 -סקלָאפ רעד ןופ געוו םעד ,גירקרעגריב טעד טרעדלישעג ןטרָאד טָאה רע .קיטַאמ

 טרעדלישעג טָאה רע ,טכַאמ-רעטעברַא יד ןענעקרענָא םוצ ,עיצולָאװער רעד וצ עסַאמ

 -טפול עשידַיי יד ןופ עגַאל עשימָאקיגַארט טפָא ןוא ,עשיגַארט יד ,ןעמָארגָאּפ יד

 סָאװ ןדִיי -- עסַאמ-סקלָאפ רעד ןיא עיצַאיצנערעפיד יד ,עיצַארגימע יד ,ןשטנעמ

 ןֹדִיי ענעי ךיוא יו ,רעטעברַא ,ןטסינָאלָאק ןרעוו ,וויטקודָארּפ ,טיובעגרעביא ןרעוו

 ןעמוק ןוא ,?ישטָאלָאװס, ןבַײלב ,טליופעצ ןבַיײלב ,ןטנַאלוקעּפש ,טַײלּפענ ןרעוװ סָאוי

 ַא ןופ סעיזוליא עשיטסיקצָארט יד ןופ גנַאלקּפָא ןַא וליפַא ןטרָאד טניפעג יויא .םוא

 -וצ ןפלעה סָאװ ,?סעקישטשלָאּפדָאּפ, ןופ גנורעדליש רעד ןיא עיצולָאװער-טלעוו

 רעבירַא ןטרָאד טייג רע .רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק ערעדנַא ןיא סעיצולָאװער ןטיירג

 ןיוש טקירד ,דנַאברַאפנטַאר ןופ ןצשנערג יד רָאנ ,ענטיקַאר ןופ ץענערג יד רָאנ טשינ

 -טלעוו ַא ףיוא ,?עבַאטשסַאמ םָאוװָארימ 'וו; עיצולָאװער ַא ןגעוו ןעגנונעפָאה סיוא

 ,בַאטשסַאמ

 -רַאּפ ןופ ןטלַאטשעג ןוא ןּפיט עַײנ סױרַא ןָאסלעגרעב טריפ ?געטמערוטש; ןיא

 ,ןורטעּפ ,קוירדנַא ,קיז ,ָאקשטָאב יוװ ,ןטסינומָאק ,ןרַאסימָאק ,רעײמרַאטיױר ,רענַאזיט

 סױרַא ךיוא טריפ רע .ערעדנַא ןוא רעקָאט לשריה ,דעװכָאי ,עילוזָאז ,עבַא ,עקרעזייל

 ,סנַאמסוז ,סעקסַאבַאז יד יװ ,"ענעזעוועג , יד -- ןּפיט עוויטַאגענ ןופ ײרעלַאג עצנַאג ַא

 ,םושז לרעב ןטנעגילעטניא עכעלרעגריבניילק יד יוװ ,סעקסרַאדָאלָאװ ,סעקצינטַאיּפ

 ?דנַא"א ,רעגוא ,רעלַאמ רעד קיטפַארק ,רערעל רעד סעטַאמ ,קיזַײא-לאומש ,קילע

 ןופ ליטס רעד .ןעמרָאפ עַײנ ןיא ןבעגעג ןיוש טרעװ טלַאהניא רעַײנ רעד טָא

 ןוא טלעוו רעַײנ רעד ןופ ?בייהנָא עמַאס, ןרַאפ ןטליג טשינ ןיוש ןעק "ןעמעלַא ךָאנ;

 ,עויטקעיבוס ,עוויסַאּפ יד טשינ רעמ ןיוש ןרינימָאד ןטרָאד .?עיצולָאװער-טלעוװ;

 -.טסבלעז עשיטסינָאיסערּפמיא יד ,ןעגנורעדליש עטציּפשרַאפ-שיטסילַאודיװידניא

 ַא, ןיא ,ןטײקטלּפענרַאפ ,ךַארּפש-םיזמר ,ןושל-םוטש רעייז ,ןדלעה יד ןופ ןשינעלבירג

 סָאװ ,"למיה ךעלקיטש עקיקעַײרד ןוא עקיכעלַײק, ךָאנ ריא טניפעג "ףוס רענעטלעז

 טימ ןיוש טקידנערַאפ רע רעבָא ."ךעלנייוועג יו רעיולב ןוא רעכעה יו; סיוא ןעעז
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 ץנַאר עמָאּפ ר עדנַאסקעלַא

 -ילבוּפ טימ וליפַא ןיוש ךיז טצונַאב רע ,"ישטָאלָאװס, טרָאװ ןשיטסילַאער רעייז םעד

 ."תובוח, ןופ ףוס םַײב יו ,עדנַאגַאּפָארּפ ענעכָארּפשעגסיױא ןוא קיטסיצ

 רעמ ,ןעגנורעדליש:רעגייטש ןוא הביבס רעמ רימ ןעניפעג "געטמערוטש? ןיא

 רימ .ןעגנופַאש עשיטסילַאער ןופ םינמיס עטסטלוב יד --- עיצקַא-ןסָאמ ןוא גנולדנַאה

 עזעיגילעריטנַא ,רעטרעװכירּפש ,ךעלטרעוו ,ןטנעמעלע-רָאלקלָאפ ןטרָאד ןעניפעג

 רעד ףַאק ןדיומ עשליבצנַאמ ַײרד יד ןוא ןיציבר ענעלוקַארַאק יד יװ ןעגנורעדליש

 ןעניפעג רימ .'דנַא ןוא "עקווָארדנַאסקעלַא; ןיא ,?טסרָאיװ רעטנייא ןוא טרעדנוה

 יד ףיוא ןיוש ןזַײװ סָאװ ,םזַאקרַאס ןוא עינָאריא ,עריטַאס ןוא רָאמוה ךיוא ןטרָאד

 יד ךיוא טצונַאב רֶע) טלדנַאהַאב טָאה ןוא טלעטשעג ךיז טָאה רע סָאװ ,ןליצ ערָאלק

 ,('דנַא"א "ןטנַארגימע ןשיווצ,, יו ,סעקילּפער ,ןיירפער םעד ןופ ןעלטימ עשירעלטסניק

 ליפוצ ,לַאפוצ ,עיכיטס ,טקניטסניא ליפוצ ץלַא ךָאנ ןטרָאד רימ ןעניפעג ךָאד

 ןענַײז ןּפיט יד ןופ ךס ַא ."רעלטעב עדנילב 20/;) םזילָאבמיס ןוא םזיגָאלָאיב ,קיטָארע

 םירעױּפ טרעדלישעג סנטסרעמ טָאה רע .(ורטעּפ ,עקרעזייל) טנכייצעג שיטַאמעכס

 עשיטילָאּפ יד ןזיוועג ץלַא ךָאנ טָאה רע .רעטעברַא עקיניזטסּוװַאב קינייו --- עסַאמ ןיא

 -ערב ַא רעטניה;, ןגעוו יד ףַא ,טַײצ רעד ןופ ןשינעלגנַאר עלַאיצָאס עפיט ןוא ןפמַאק

 ,"טסרָאיװ רעטנייא טימ טרעדנוה רעד ףא/, ,"ןטקנוּפ ףלעוװצ ןשיווצ , ,"לטעטש ןקידנענ

 םעד וצ טנעָאנ רָאג ."טנגעג עביוט , יד ןבילבעג ךָאנ זיא'ס .וו"זַאא ,"סעמשטערק ןיא;

 ,רעקיטכיר רעדָא ,ןעמוקוצוצ טגַאװעג טשינ ךָאנ רע טָאה בורגלסעק ןרענָאיצולָאװער

 ענַײז ןיא ןזיװַאב ָאי ןיוש רעבָא רע טָאה סָאד .ןָאט טנעקעג טשינ ךָאנ סָאד טָאה רע

 ןיוש רע זיא ןטרָאד ."רעּפעינד םַײב, ,"ןידה תדימ, יװ ,קרעוו עסיורג עקידרעטעּפש

 יד טרעדלישעג ,"סעיניל, ןוא ןסלער ?עשירַאטעלָארּפ; יד ףיוא ןצנַאגניא רעבירַא

 -ָאיצולָאװער, יצ ,?שיטסילַאער-שיטסילַאיצָאס, רעדָא שיטסיסקרַאמ טייקכעלקריוו

 .עיגָאלָאנימרעט רעשיטעווָאס רעד ןיא ,?שיטנַאמָאר-רענ

 -עווָאס רעשידִיי רעד ןופ קרעװ עטסקידנטַײטַאב יד ןופ סנייא זיא "ןידה תדימ;

 -ןטעװָאס ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ ,לגנַארעג םעד ןרעדליש רַאפ ,רוטַארעטיל רעשיט

 -ָאַאב ןַײז רַאפ ןבילקעגסיוא ןָאסלעגרעכב טָאה ,גירק:רעגריב םעד תעשב דנַאברַאפ

 -ץענערג יד ןיא ,1921--1920 ןרָאי יד ןיא ץענערג רעד ַײב לטעטש ַא טקנוּפ-טכַאב

 -טָא .רענגעק עריא עלַא וצ גנערטש סרעדנוזַאב ןַײז טזומעג טכַאמ יד טָאה רעטרע

 סָאװ ,"ןידה תדימ,; רעד ,ץענערג רעד ַײב טכירעג רערענָאיצולָאװער רעגנערטש רעד

 -יא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא ,עיצולָאװער רעד ןופ רענגעק יד ברַאה טפָארטשַאב

 ,קרעוו םענופ רעטנעצ םענ

 -רַאפ ףרַאד סָאװ ,רעבערגנליוק רענעזעוועג ַא ,וָאּפיליפ ,רוגיפ עלַארטנעצ יד

 ןעמוקעגסױרַא ןעגנולעג רעייז טשינ דָארג זיא ,גנוריפנָא עשיאייטרַאּפ יד ןרעּפרעק

 -געק עשידִיייטשינ ןוא עשידִיי לטניב ץנַאג ַא "ןידה תדימ, ןיא ךיוא ןפערט רימ

 םעד ,רעגרעבמעל ןרהַא ןופ רוגיפ יד ןענעכייצרַאפ ןעמ ףרַאד סרעדנוזַאב .רעַנ
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 תוכ 'למ- יג ור ה שש יט ע װַא ס יד

 עמַאס םעד טקיטכערַאב ןָאסלעגרעב ןעמעוו ףיוא ,טנַאליקעּפש ןוא ריבג ןקידלטעטש

 "לעוו ,םיריבג עקידלטעטש יד .טכירעג ןרענָאיצולָאװער םענופ לייטרוא ןטסגנערטש

 טציא ןפור ,ףעמעלַא ךָאנ, ןיא עיטַאּפמיס ליפ ױזַא טימ טרעדלישעג טָאה רע עכ

 ,גנומַאדרַאפ עטסערג יד ןענָאסלעגרעב ַײב סױרַא

 סָאד זיא דָאירעּפ ןשיטעווָאס ןַײז ןיא סנָאסלעגרעב קרעוװ עטסקיטכיוו עמַאס סָאד

 ."קענעּפ; ךוב

 *ריצילּפמָאק רעמ ךָאנ ,עַײנ ַא טלעטשעג ךיז רַאפ ןָאסלעגרעב טָאה "קענעּפ ,, ןיא

 ,עשיטעווָאס ,ןגיוא ערעדנַא טימ ןָאט קוק ַא ,עיזיווער ַא ןכַאמכרוד וצ :עבַאגפיוא עט
 .ןעמעלַא ךָאנ, ןופ ןּפיט ,ןדלעה יד ףיוא ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןעק ןעמ ביוא

 -גוהרָאי ןט19 םענופ ןרָאי רעקיצנַײנ:רעקיצכַא יד טימ ןָאט וצ טָאה "קענעּפ;

 וצ טכיש ןזַאושזרוב ןייא ןלעטשנגעק טימ טשינ ָאד ךיז טמענרַאפ ןָאסלעגרעב .טרעד

 יד וצ עיזַאושזרוב עצנַאג יד ןגעקַא ָאד טלעטש רע רָאנ ,עיזַאושזרוב טכיש זןטייווצ ַא

 עטעדווירקעג יד ןענַײז ןשטנעמ עקידנטעבדַא יד זַא ,ןזַײװַאב טווּורּפ ןוא עקידנטעברַא

 -עג ךיוא ָאד ןָאסלעגרעב טָאה םעד ץוח .ןטיזַארַאּפ ןוא ןפרוווסיוא ןענַײז עכַײר יד ןוא

 -סעג-רעטניה עקידלטעטש יד ןיא ןסַאמ עקידנטעברַא יד ןופ ןבעל סָאד ןזַײװ טווּורפ

 -עּפ , זיא רוגיפ עלַארטנעצ יד ."זיוה סניוועל לכימ ןיא ןשטנעמ-ךיק, יד ןופ יוװ ,ךעל

 ריבג םעד ןופ טײקשיטיזַארַאּפ יד ןזַײװַאב טוװּורּפ ןָאסלעגרעב ןעמעוו ךרוד ,"קענ

 ןופ רוגיפ רעד ןיא .ךוב םענופ רוגיפ עלַארטנעצ עטייווצ יד זיא סָאװ ,ןיוועל לאכיימ

 םוצ גנַאגוצ ןקידרעִירפ ןַײז ןופ עיזיווער עכעלטנירג ַא ןָאסלעגרעב ךרוד טריפ ןיוועל

 ?ןעמעלַא ךָאנ; ןיא ,עילימַאפ-ץיוורוה רעצנַאג רעד וצ יוװ ,ןציוורוה הילדג ריכג

 ָאד ןיוש זיא ,םערָאפ יד ,ןרעדליש ןופ ןפוא רעד רָאנ ,טלַאהניא רעד רָאנ טשינ

 -סינָאיסערּפמיא ,רעשיטסימיסעּפ-קינָאטניײא ןוא רעקידנגָאנ רעד טָאטשנא .שרעדנַא

 -ליפ ןוא ערעטנומ ַא "קענעּפ , ןיא רימ ןעניפעג ,"ןעמעלַא ךָאנ; ןופ גנורעדליש רעשיט

 .טייקכעלקריוו רעד ןופ גנורעדליש עשיטסילַאער עקיברַאפ

 ןיא ךוזַאב ַא ךָאנ ןבירשעג ןָאסלעגרעב דיוד טָאה *רענַאשזדיב-ָאריב, ךוב סָאד

 .ןַאשזדיב-ָאריב

 -רעביא עשידִיי ןופ סעּפורג עטשרע יד טרעדלישעג ןָאסלעגרעב טָאה ךוב םעניא

 -סח עלַא ןוא תולעמ עלַא טימ, ,ןרענָאיּפ עטשרע יד ,ןַאשזדיב-ָאריב ןייק רערעדנַאוװ

 טרעדלישעג טָאה רע ."םייה רעקידלטעטשניולק ןופ ןּפעלשרַאפ ענױזַא סָאװ ,תונור

 ןיא עירָאטירעט עטניֹוװַאבמוא ןא ןצעזַאב ןופ סעצָארּפ ןשיזיפ ןרעווש םעד רָאנ טשינ

 -עֶרָאה עוװיטקודָארּפ ןרעוו ןופ סעצָארּפ ןקיטסַײג ןרעווש םעד ךיוא רָאנ ,עגיַאט רעד

 -ָאלָאכיסּפ-שטנעמ-טפול ןוא -"לדנעמ-םחנמ;, רעד ןופ ןעַײרּפַאב ךיז ןוא סעקינשַאּפ
 : .עיג

 ,רוטַאנ רעקיטרָא רעד ןופ ןעגנורעדליש עקיטכערּפ רימ ןבָאה קיטַײצכַײלג
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 ץגַאר למָאּפ ר עדנאסקצלא

 -יזַאּפ ענעדישרַאפ ןופ ײרעלַאג עכַײר ַא טריפעגסיורַא ןטרָאד טָאה ןָאסלעגרעב

 לו ,רעײמרַאטיױר ,רעריפ-ײטרַאּפ ,רערעדנַאװרעביא ןופ ןּפיס עויטַאגענ ןוא עוויס

 .ןַאשזדיב-ָאריב ןופ רעניוװנַײא עשידִיי-טשינ ענעסעזעגטלַא ךיוא

,9 

 ט - ַא װ כ ָא נ

 -רַא עכעלטנירג רעמ ןוא ערעסערג ַא טנידרַאפ רעכיז טָאה ןָאסלעגרעב דיוד

 רעוועיק ןיא 1922 ןיא ךָאנ ?טעברַא סַאלק ַא, ןבירשעג םיא ןגעוו בָאה ןיילַא ךיא .טעב

 ךיוא) םיא ןגעוו ןגארטרָאפ טנעיילעג ךיוא יוװ ,ןעלקיטרַא ערעדנַא ןוא ,טוטיטסניא

 רענייא ןיב ךיא ןכלעוו ןופ ,גניר-רעטעברַא ןופ שטנערב ןָאסלעגרעב דיוד םעד ןיא

 -ייז ,ןרעױדַאב םוצ ,ןטַײהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב ,(דילגטימ ַא ןוא ,סרעדנירג יד ןופ

 םַאהעג טשינ ךיוא בָאה'כ ,טנַאה רעד רעטנוא טיירג ןעוועג טשינ ןעלקיטרַא ענעי ןענ

 זיא ךוב םעד ןופ גנובעגסױרַא יד לַײװ ,ןטעברַא ערעסערג עַײנ ןטיירגוצוצ טַײצ ןייק

 ,לַאפוצ ןכעלקילג ַא ךרוד ,ןפוא ןטכירעגמוא ןַא ףיוא ןעמוקעג

 ךיא .ןרָאי עקילָאמַא יד ןופ ,ךיז טזָאל סע רָאנ לפיוו ,ןעװעטַאר ךיז טליוװ ,בגַא

 ןעמ תעשב ןוא -- רעבַײרש ערעדנַא ןגעוו ןעלקיטרַא ייר ַא טימ ךיוא ןָאט סע ווּורפ

 דָארג טפָא ןעמ טּפַאכ ,הלהב רעדָא הפירש רעסיורג ַא ךָאנ ןכַאז ןעװעטַאר טווורּפ

 ,ןכַאז עקיטכיוו רעייז ןייק טשינ

 םעניא ןטַײהנגעלעג ערעדנַא יב ךָאנ ןענַאסלעגלעב דיוד ןגעוו ביירש ךיא רעבָא

 ןיא יו ,ןעייסע ערעדנַא ןיא ,ןעגנופַאש עקידרעטעּפש ענַײז ןגעוו ךיוא ,אפוג ךוב

 ,ידנַא"א ?עידעגַארט יד; ןיא ,"גיז םוצ; ןיא ,?טַײקיניײא;

 דוב טייווצ ַא ןבירשעגנָא ךָאנ ןָאסלעגרעב דיוד טָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 ,"גָאט זיא ןרָאװעג ןוא טכַאנ זיא ןעוועג, יװ ,קרעוװ עסיורג ערעדנַא ךָאנ ןוא ,?קענעפ.

 ,,שַארַאב רעדנַאסקעלַא ,"ןבעל ןלעװ רימ, ,"ינבואר ץנירפ, ,"ןעגנולייצרעד עַײנ;

 -יוא יד ןופ רענייא זיא ןָאסלעגרעב דיוד זַא ,תודע ןיוש טגָאז 1952 עטַאד יד .'דנַא"א

 -שג ןסָאשרעד זיא רע .רעטסקיטכיו רעד רשפא ,תוכלמ-יגורה עשיטעווָאס עשיטנעט

 .גָאטסטרובעג ןט068 ןַײז ןופ גָאט םעד ןיא טקנוּפ ,1952 ,טסוגיוא ןט12 םעד ןרָאװ

 רעפעפ קיציא ,שיקרַאמ ץרּפ טימ ןעמַאזוצ טכַארבעגמוא גָאט םענעי ןיא םיא טָאה'מ

 ,רעלטסניק ןוא רעבַײרש עשידִיי ערעדנַא גנילדנעצ רָאּפ ַא ןוא

 -ַאמַארדָאלעמ ,עלענָאיצַאסנעס ןרָאװעג טקורדעג ןענַײז ןָאסלעגרעב דיוד ןגעוו

 ןבעל ןַײז ןגעו סהיאר-דע עטשרמולכ ןופ סעטכישעג עכעלטרָאװטנַארַאפמוא ,עשיט

 .ףוס ןזיב ביײהנָא ןופ טכַארטעגסיױא ןַײז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעגַאל ןיא

 סקַאמ ,שיקרַאמ ,רעפעפ ןגעוו ךיוא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענַײז סעטכישעג עכעלנע

 ךוא ךעלרעדיוש ןוא קידהמיא גונעג זיא תמא רעד .ערעדנַא ךס ַא ,ךס ַא ןוא קירע

 .ןבעגוצ ןוא ןטכַארטוצ טשינ רָאג ףרַאד'מ
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 תוכ למ :י גור ה 9עש יט עװָאס יד

 ,רענרוט דרַאנרעב ַא םענייא ןופ ןעמוקעג ןענַײז ןשינעטכַארטסיױא עטסדליוו יד

 -גופַאש, ענַײז ןוא ."רבד, רעביבא-לת ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעװקסָאמ רענעזעוועג ַא

 -רַאפ ."טייק ענעדלָאג יד , סרעוועקצוס .ַא ןיא וליּפַא ןרָאװעג טקורדענּפָא ןענַײז "ןעג

 סע .טלעוו רערָאג רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא ךָאנרעד ןענַײז ייז זַא ,ךיז טייטש

 ןשלַאפ םעד ףיוא טציטשעג ךיז טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל עצנַאג ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא !

 -ַאב עכעלנע ײלרעלַא טימ טיהעגּפָא רעייז ןַײז וצ ןענרעל זדנוא ףרַאד סָאד .טכירַאב

 .רעבַײרש ערעדנַא ןגעוו ןטכיר

 עכעלטע דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא ןענישרעד ןענַײז רָאי עכעלטע עטצעל יד ןיא

 דנַאב ןייא וליפַא ןוא ,קרעו סנַאסלעגרעב ןופ ןעגנוצעזרעביא טימ שיסור ףיוא רעכיב

 עשידִיי יד ןופ רעקיצנייא רעד לַײװרעד ,(1961) שידִיי ףיוא "קרעוו עטלייוועגסיוא ,

 -ַאהער זיא סָאװ ,(רעקיסַאלק ירד יד ןופ סעבַאגסיוא דנַאב ןייא יד רעסיוא) רעבַיײרש

 ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןרָאװעג טריטיליב

 -ער שיסור ףיוא ןעגנופַאש ענַײז ןופ ךס ַא טָאה'מ זַא ,ןזַײװנָא רעבָא ףרַאד ןעמ

 ןייק רַאפ ןרעוו טכַארטַאב טשינ ןענעק סָאװ ,רעקיטש עכלעזַא ןזָאלעגנסיױא ,טריטקַאד

 ךיז; טָאה סע ּוװ ,ןטנעמָאמ יד ןכַאװשּפָא טוּורּפעג טָאה'מ זַא ,סיוא טקוק סע .,לַאפוצ

 -עג ךיוא ןעמ טָאה סָאד "דיי עלעטניּפ, סנָאסלעגרעב דיוד טקירדעגסיוא ןטסטלובמַא

 .רעבַײרש עשידִיי ערעדנַא טימ ןָאט

 -עינד םייב , סנָאסלעגרעב דיוד ןגעוו ץיטָאנ ַא ךרוד טקיטעטשַאב ךיוא טרעוו סָאד

 -קע טנזיוט 75 ןופ שזַאריט ַא ןיא) דנעב 2 ןיא שיסור ףיוא ןענישרעד זיא סָאװ ,"רעּפ

 -ַארגָאילביב ןכעלטנכעוו םעד ןיא ןרָאװעג טנכייצרַאפ זיא עבַאגסיױא יד .(ןרַאלּפמעז

 רעט15 ,אנ 50) עטַאלַאּפ-רעכיב רעשיטעווָאס רעד ןופ ,"יגינק עיווָאנ  ןיטעלויב ןשיפ

 גנוקרעמַאב עקידנגלָאפ יד ןבעגעגוצ ךָאנ זיא ץיטָאנ םעד וצ ,(1959 ,רעבמעצעד

 :?רוטלוק עשידִיי, יד טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ךיוא טָאה םעד ףיוא)

 -זיב םעד ןגעוו טלייצרעד -- רעבַײרש רעשידִיי רעטסּוװַאב ַא -- רָאטױא רעד;

 -רעטנוא רעד ןגעוו ,ה"י ןטס20 בייהנָא ןוא ןט19 ףוס ןופ דנַאלסור ןרענָאיצולָאװער

 ימרַאּפ רעשיטסיוװעשלָאב רעד ןופ םוקפיוא ,סעצווָארקסיא יד ןופ טעברַא רעשידרע

 ןַאמָאר םעד ןופ דלעה:-טּפיוה רעד ,"קענעפ, ,(9פ .ַא --- גנוכַיײרטשרעטנוא ןַײמ)

 ןוא רעפיט ץלַא ןַײרַא טגנירד ןבעל ןופ תמא רעד .החּפשמ רעכַײר ַא ןופ טמַאטש

 -ָארּפ ַא ןופ געוו םעד ,געוו ןקידרעטַײװ ןַײז טמיטשַאב ןוא ןַײזטסּוװַאב ןַײז ןיא רעפיט

 : ?ךענָאיצולָאװער ןלענָאיסעפ

 -רַא רעשידרערעטנוא ןופ רעקירָאטסיה ַא רָאג ,סע טסייה ,זיא ןָאסלעגרעב דיוד

 טַײדַאב ןוא טלַאהניא ןתמא םעד ןופ טַײװ רעייז זיא סָאד .םזיוועשלָאב םעד ןוא טעב

 ,רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןיא לָאר סנַאסלעגרעב ןופ יװ ,"קענעּפ ,ןופ

 יא וצ
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 (שטיװַארעיימ .ד) לעינַאד .מ

)1940 --- 1900( 

 ,רָאי 40 ןופ רעטלע ןיא ,רענעלּפ עשירעפעש טימ לופ ,ןבעל ןופ ילב עמַאס ןיא

 רענייא ,לעינַאד .מ טײקנַארק רערעגנעל ַא ךָאנ ןברָאטשעג ,םירק ,עטלַאי ןיא זיא
 ,ןגרוטַאמַארד ןוא רעקַיַאזָארּפ עשיטעווָאס עטסנעעזעגנָא ןוא עטשרע יד ןופ

 "געט ריפ, עמַארד ןייז ךרוד .ךעלכעזטּפױה עקירעמַא ןיא טסּוװַאב זיא לעינַאד

 רעבָא טָאה רע ,1932 ןיא טריפעגפיוא טָאה רעטַאעט-?ףעטרַאק רעד סָאװ ,("סילוי;)

 רעמ ךס ַא ןסיװ ןלָאז עקירעמַא ןיא ןסַאמ עשידִיי יד זַא ,טנידרַאפ ןתמא רעד ןיא

 | ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טרָא ןַײז ןוא ןעגנופַאש ענַײז ןגעוו

 ןטימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז טָאה לעינַאד זַא ,ןגָאז תודע ךיוא ָאד ליוו ךיא

 רעבַײרש רעד .רוטַארעטיל רעשידִיי רעגיה רעד טימ יוװ ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידִיי

 ןיא טַײצ רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא טנעקעג טוג ךעלנעזרעּפ םיא טָאה תורוש יד ןופ

 -רַאכ ןיא עדער עסייה ַא סלעינַאד רימ ךיז טקנעדעג סרעדנוזַאב .דנַאברַאפ-ןטעוװָאס

 בקעי ןופ טייהנזעװנָא רעד ןיא ,זיוה ןיא ןרעפעפ קיציא ַײב ,1932 רָאי ןיא ,וָאק

 א ןזיװעגסױרַא רע טָאה עדער רענעי ןיא .טסעג רענַאקירעמַא ערעדנַא ןוא רעפייש

 .עקירעמַא ןיא רעבַײרש עשידִיי יד ןופ ןעגנופַאש יד טימ טפַאשטנַאקַאב עסיודג

= 

 -ערָא ןַא ַײב 1900 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא (שטיווָארעיײמ .ד) לעינַאד .מ

 קעװַא גנוי רעייז ,הרות-דומלת ןוא רדח ןיא טנרעלעג .קסניווד ןיא החּפשימ רעמ

 ןַא ןעוועג ,תוכאלמ ענעדיײשרַאפ ןָאטעג ןוא טעטש ךס ַא ןיא ןעוועגסיוא ,ןטעברַא

 .רערעל ַא ,רעטלעטשעגנָא ןַא ,רעטעברַא

 -טכילפ) "ץעינעשזעב; סלַא רע זיא 1917 ןופ עיצולָאװער רעד ןֹופ ביײהנָא ןיא

 -סָאמ ןייק ןרָאפעגרעבירַא רע זיא 1921 רָאי ןיא ,לַארוא ןפיוא ןרָאװעג לגלוגמ (גניל

 -עטיל יד טקידנערַאפ רעטעּפש ,גנויצרעד רַאפ עימעדַאקַא רעד ןיא טנרעלעג ,עווק
 ,טעטיזרעווינוא רעװקסָאמ ןטיייוצ םַײב גנולײטּפָא עשירַאר

 ַא ןיא, גנולייצרעד ערעסערג עטשרע סלעינַאד ןענישרעד זיא 1924 רָאי ןיא

 -רעבָאטקָא רעד זיב המחלימ בייהנָא םענופ דָאירעּפ םעד טלדנַאהַאב סָאװ ,?ַאזַא טַײצ

 -גַאליפ עשידִיי יד ,עזָאלמיײה יד ןגעוו ךיוא ךס ַא ןטרָאד טלייצרעד רע .עיצולָאװער

 ,ןעגנילטכילפ יד ןפלעה וצ סעיצַאזינַאגרָא יד ןוא ןּפָארמ
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 תוכ למ-יגור ה 4.עש יט עװַָאס יד

 ןעוועג זיא ךוב סָאד ."לעווש ןפיוא, ךוב טייווצ סלעינַאד ךיז טזַײװַאב 1927 ןיא

 ץנעגילעטניא רעד ןופ לָאר יד ןטרָאד זיא םעלבָארּפ-טּפיוה יד .םענרַאפ ןרעסערג ַא ןופ

 רעד זיא דלעה רעלַארטנעצ רעד .עיצולָאװער רעד ןיא רעלטסניק םעד ןופ רעדָא

 ןופ ןעלטיּפַאק עטסעב יד ןוא .עיצולָאװער רעד ןעניד ליוװ סָאװ ,לַאשָאר רעלטסניק

 םעד ןיא ןעניפעג רימ ,?סעװַאלּפָאּפ, טנגעג-טָאטש ןעמערָא םעד ןגעװ ןענַײז ךוב

 .גירק-רעגריב םענופ ןטנעמָאמ עקיטכיוו ייר ַא קרעוו

 28 2 בע

 ט

 -ַארד ךיוא זיא סָאװ ,"סילוי, קרעו עטסטמירַאב ןייז טנַיײשרעד 1930 .רָאי ןיא

 -ןטעװָאס ןיא סעניב יד ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא לָאמ ךס ַא ןוא ןרָאװעג טריזיטַאמ

 ןיא טלעטשעג לעינַאד ךיז טָאה "?סילויא ךוב ןטימ .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא דנַאבראמ

 .רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעייר עטשרע יד

 רעריפ ןַײז טימ 1919 ןיא טָאר-רעטעברַא רענליוו רעד זיא "סילוי; ןופ עמעט יד

 רעשידִיי ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא ,"ןקעסוועיג עטשרע יד ןופ רענייא ,שטיוועלעמיש סילוי

 -רָאפ טנעקעג טשינ ךיז טָאה טַאר-רעטעברַא רעד .עיצולָאװער רעד ךָאנ טעברַא

 ןעמוקעגמוא ןענַײז ַײברעד .ןרענָאיגעל עשיליוּפ טּפַאכרַאפ .םיא ןבָאה'ס .ןקיטסעפ

 רעריפ סקעז יד סרעדנוזַאב ,ןרענָאיצולָאװער ךס ַא ןפוא-רעריטרַאמ ןשיגַארט ַא ףיוא

 ,ןסילוי טנכערעגנַײרַא ,טַאר םעד ןופ

 -ירּפ ַא ןיא ןבירשעג ?סילוי, ךוב ןופ ןענַײשרעד ןרַָאפ ךָאנ לָאמַא טָאה לעינַאד

 סילוי .רוגיפ עשיטנַאמָאר-שירַארטטיל ַא זיולב טשינ רימ רַאפ זיא סילוי; :ווירב ןטַאװ

 יַאוניסניא ןוא ןטעלפמַאּפ ,ןטָאדקענַא עלַא יד ןגעק טסעטָארּפ ַא ץלַא רַאפ רעִירפ זיא

 ."רעוט עשיטסינומָאק עשידִיי עקידרעטעּפש ןוא עטשרע יד ןגעק סעיצ

 -ולַאװער רעד ןופ ןטפערק-געוַאב יד "סילוי, ןיא ןזַײװ טווורּפעג טָאה לעינַאד

 רעד ןופ ,םירעױּפ עמערָא יד ןופ ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ ,ײטרַאּפ רעד ןופ לָאר יד ,עיצ

 -ױּפ יד טימ ,ןטנַאּפוקָא עשטַײד יד טימ ףמַאק ןיא ,רענַאזיטרַאּפ ןוא יײמרַא רעטיור

 רעד ןופ ןָאפ ןפיוא ".פ .ּפ .ּפ; ןוא "דנוב" יו ,ןעײטרַאּפ יד טימ ,ןרענָאיגעל עשיל

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ גַײטשּפױא ןוא עיצולָאװער:-רעבָאטקָא

 רעריפ סקעז ,ןרַאנומָאק סקעז יד טימ דָאזיּפע רעשיגַארט רעד ןַײרַא ךָאנ טמוק'ס

 ,"ןברַאטש ,ןפמעק ,ןבעל, סע יװ ,ןזַײװ זדנוא רע ליוו .ענליוו ןיא עיצולָאװער רעד ןופ

 ,עידעגַארט רעד רַאפ עקידלוש יד ןזַײװ ןוא ,"ןרענָאיצולָאװער ןברַאטש ןפרַאד'ס יי

 -יורג ַא .עידעגַארט רעד ןופ קיטנַאמָאר ערענָאיצולָאװער יד ןוא טַײטַאב ןלַאיצָאס םעד

 טניפעג לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא .ןסילוי טעמדיוועג ךעלריטַאנ זיא ךוב ןופ לייט רעס

 טרעוו לעניגירָא רעייז .טַארַאמ לקנַאי --- רַאנומָאק ןוא רעגערט ןשידִיי םעד ןגעוו ריא
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 ץנ אר עטָאּפ ר עד ננַא סק 9? א

 טָאה ןוא רעצעז ַא ןעוװעג רָאֵי 26 זיא סָאװ ,ווַאלסינַאטס רַאנומָאק רעד טרעדלישעג

 -סיוא ןבָאה סָאװ ,,רעגניפ עקַיורמוא עקרַאטש ןוא עכעלגעווַאב ,ערַאד , טגָאמרַאפ

 -גוזַאב ןעוועג ןענַײז רעגניפ סװַאלסינַאטס .הוטַארעטיל עלַאגעלמוא ךס ַא טצעזעג

 טשינ ןלָאז ןשטנעמ, .עדער ערענָאיצולָאװער .ַא טרעהעג טָאה רע ןעוו ,קִיורמוא סרעד

 יַּפִא טשינ טרעוו סָאװ ,עדער עטוג ַא זַא -- ,ןהנעט רע טגעלפ -- ,ןיטשרַאפ ןענָאק

 ןיא; רעלעק ןיא ענעצס יד ."ןפרָאװעגסױרַא לוַײט םוצ ,טניוו ןפיוא זיא ,טקורדעג

 .ךוכ ןיא עטסעב ןוא עטסקרַאטש יד ןופ זיא ,ךיז ןסישרעד ייז תעב ,"גנולגנירמודצ

 ,דַאירטָא-רעטעברַא ןופ ןירעריפ יד ,שטיוװָאנַאדגָאב ַאנַא יו ,ןרַאנומָאק סקעז עלַא

 רעייז ןענַײז ,ערעדנַא ךָאנ ןוא ,"םזילַאיצָאס םעד טַײק; סָאװ ,לוַאר קיוועשנעמ רעד ןוא

 טשינ שטָאכ ,ןכירטש עלעודיווידניא ענַײז טימ רערעדעי ,טרעדלישעג טנַאסערעטניא

 ןבירשעג זיא ,קרעוו סלעינַאד עלַא יו ,"סילוי, ךוב עצנַאג סָאד .ןרעלעפ עקיטכיוו ןָא

 :תורוש עכלעזַא ריא טנעייל טָא .ןָאט ןשיטנַאמָאר ןוא ןלענָאיצָאמע-שיטעטַאּפ ַא ןיא

 סלקנַאי טציא טייטש דרע ענעטָארטעצ גרַאב ןפיוא ,רבק ןשירפ ןופ דנַאר ןפיוא;

 עליוה טנזיוט קיצרעפ יד רעביא ,למיה םוצ ןסיררַאפ טנַאה עטכער יד ,לגנִיי רערעטלע

 | ;ךרוד טפיול ,רעמייב עטכידעג ןשיװצ טניוו ַא וו שיורעג ַא ...ּפעק

 | | ..העובש עטיור ַא טיג רע --

 ןּפיל עשרעדניק יד טימ טרעווש ןומה רעקיּפעק-טנזיוט קיצרעפ רעד ,ךיז טכוד'ס

 | ?,..המקנ ןעמענ

 ןבלַאה ַא ךיוא יו ,קרעװ:-עזָארּפ עקיטכיוו ערעדנַא ןבירשעגנָא ךָאנ טָאה לעינַאד

 ןופ רעטַאעט-הכולמ רעשידִיי רעד טָאה קירוצ גנַאל טשינ .ןעמַארד רעמ רעדָא ץוט

 עמַארד ןַײז רעלוּפָאּפ ךיוא זיא'ס ."ןומיימ המלש; עמַארד ןַײז טריפעגפיוא עװקסָאמ

 .ַא"א "רעליש, ,"גרעבנעטוג ןַאהָאי, קרעוו עשיטַאמַארד ענַײז יװ ,?שטַאּפָאק עקמַאיז;

 טריפעגפיוא ןענַײז ייז ןוא רעיושוצ יד ןשיווצ טבילַאב ןעוועג ןענַײז ןסעיּפ ענַײז עלַא

 .רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא ,סרעטַאעט ליפ ךרוד ןרָאװעג

 -רַאפ ןסיורג ַא ןטילעג ןבָאה רעטַאעט עשידַיי סָאד ןוא רוטַארעטיל עשידִיי יד

 .רעלעטשטפירש ןלופטנַאלַאט ןוא ןלופטכורפ םעד ןופ טוט ןקיטַײצירפ ןטימ טסול

 .1940 ,רעבמעצעד



 ןײט ש פָאה דיוד

)1957 --- 1889( 

 -ידיי-שיטעוװָאס רעד ןיא סרעטסַײמ עטסערג יד ןופ רענייא זיא ןייטשּפָאה דיוד

 ַא ןיא טסירגַאב טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .רוטַארעטיל רעש
 עיצולָאװער רעד ןופ טקיצטנַא ןעוועג זיא רע .עיצולָאװער יד רעדיל עלופטכַארּפ ייר
 -ַאב עלַאנָאיצַאנ טכַארבעג טָאה סָאװ ,חוכ םעד ריא ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד
 "ןגעוו ַײב , רעדיל ךוב טשרע ןַײז טנַיײשרעד טַײצ רענעי ןיא .ןסַאמ עשידִיי יד גנויײרפ

 :טגניז רע ּוװ ,(1919)

 ,גנַאל רעדנַאוו'כ ּוװ ,ןגָאטרַאפ עלעקנוט ענַײמ ןופ יולב ןיא

 ןגָאלשעגכרוד ןבָאה סנכייצ-חרזמ עטשרע יד

 גנַאזעג לעה ַא

 ?ןגָאט ןָא טבייה סע --

 ,טײטשַאב "ןגָאט, סָאד טָא סָאװ ןיא ,רָאלק ןעוועג טשינ ךָאנ םיא זיא לַײװרעד

 ךָאד .טסיירד ןוא טייקרעטנומ ןבעגעג טָאה ,ִזָא ךיז טבייה'ס; זַא ,ליפעג רעד רעבא

 ַא טכוז ,טעשזדנָאלב סָאװ ,רערעדנַאו רעד ןבילבעג ,"ןגעוו ַײב , ץלַא ךָאנ רע טייג

 רעד ןופ יו ,טכיש ןסיוועג ַא ןופ ןעגנומיטש יד טקירדעגסיוא רע טָאה טימרעד .געוז

 -ןלָאװער רעשיטַארקָאמעד ַא וצ געוװ ַא טכוזעג טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא רעלַאקידַאר

 ,גנומיטשַאבטסבלעז טכוזעג ,עיצ

 טרירוגיפ סָאװ ,רוטלוק רעטלַא רעד ןגעװו ךס ַא "ןגעוו ַײב , ןיא טניפעג ריא

 :"השורי סנדייז םעד , ןעמָאנ ןרעטנוא םיא ַײב

 ןעמיוו ןופ ןעמונעג עסַאמ ַא לסקַא ןַײמ ףיוא בָאה ךיא,

 ,עטלַאק ןעיט-טסברַאה טימ עטכײפַאב
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 ץנ אר עמָאּפ ר עד נא סק על א

 ןטלַא טימ ,ןטלַא טיֹנ ןקעטש טימ ,השורי סנזייז טימ

 ,לגָאל םענעפמורשרַאפ ןטבױטשרַאפ

 .לגָאװ ףיוא ,רעדנַאו ףיוא ,געו ףיוא ךיז טזָאלעג

 יװ ,רעדיל עקידנצנעלג עכלעזַא ןיא עיצולָאװער יד טסירגַאב טָאה ןײטשפָאה

 -ַארַא ןַא יו עקירעמַא ןיא טריפעגפיוא סע טָאה רעפייש .י) ?רעבָאטקָא; ,"עיסעצָארּפ ,

 טרעדליש ?עיסעצָארּפ / דיל םעניא .ידנַא"א ,"רעדורב רעליטש ,ךימ טסגערפ; ,("עירָאט

 סָאװ ,"טַײהשטנעמ רעקידנענַאּפש רעד ןופ ןעייר עקיטנָארפ, יד ןופ שרַאמ ַא רע

 טפול טימ, ןעוועג זיא סָאװ ,ןָאפ יד .ןָאפ עטיור עטלַא יד טסיירד ןוא ץלָאטש ןגָארט

 ןייא טשינ ,ןטלַאהַאבסיוא ןעוועג דרערעטנוא ןייא ןיא טשינ זיא ,ןסירעצ ,?טעטַאלעג

 ןעייר עקיטנרָאפ יד ןיא טציא טרעטַאלפ ,טרעכעלעג טַאהעג יז טָאה ליוק עשַייײצילָאּפ

 טלעוװ עטלַא יד --- ?טָאג ןטלַא; םעד ןבָאה סָאװ ,ןטנַארטסנָאמעד עקידנענַאּפש יד ןופ

 געוו רעד זַא ,רָאלק זיא ןעניײטשפָאה רַאפ ,דנַאש ןופ ןעגנַאטש ףיוא טלעטשעגקעווַא ---

 :סיוא רע טפור ,ןטינשעגּפָא קיבײא ףיוא זיא ןטלַא םוצ

 "!טָארט ןייק קירוצג

 רעד דרוד טכַארבעגסױרַא םיא ןופ טרעװ גנומיטש עקידיירפ ,שכעלרעַײפ ןַײז

 ,ןטעטיּפע-טײקרעטנומ ךס ַא ךרוד ,רעדיל יד ןופ גנוריטנעמורטסניא רעשילַאקיזומ

 ןגָארט סָאו ,ע ט ס ײיר ד ,ע צל ָא טש ,טַײהשטנעמ עק ידנע נַא ּפ ש יװ

 רעקיכליה ,רעּפוק רעקידנעגנילק ,ךעלקעטש עקידנקעוו) ןַײש ןוא טייקיכליה ךיז טימ

 ָאד טרעוו ןסַאמ עקידנענַאּפש ןופ קורדנַײא רעד .,(טיימורט רעקידנענַײש ,רעטכעלעג

 .רַאפ ןיא תורוש יד ,יובעג-ןפָארטס ןעַײרפ םעד ,םטיר ןרעטנומ םעד ךרוד ןפַאשעג

 ןופ גנולמַאזנָא רעד טימ ייו ,ןטנעצקַא לָאצ רענעדיישרַאפ ַא טימ ,גנעל רענעדייש

 ,ןעגנַאלק עקידנעשיצ ןוא עקיסַײרפיוג

 ךוב טשרע ןַײז ןיא ,"דָאירעּפ רעוועיק; םענעפורעג-ױזַא סנייטשפָאה ןיא ךָאנ

 -טריניפַאר ַא ןוא טפַאשרעטסַײמ סיורג ןַײז סיױרַא ןיוש רֶע טזַײװ ,(1919) *ןגעוו ַײב

 ןסילשוצנַײא ךיז ןעגנוגנערטשנָא עסיורג טכַאמ רע .ןבעל םוצ גנַאגוצ ןשיפָאסָאליפ

 טָאה םשור ַא .דנַאל ןיא ןסעצָארּפ-עיצַאזיװיטקעלָאק ןוא:עיצַאזילַאירטסודניא יד ןיא

 טרָאד טגניזַאב רע ,(1920 ןיא ןבירשעג) *רעדנַאוװ ןקיטכיל ןיא , עמעָאּפ ןַײז טכַאמעג

 ;טַײז ןייא ןופ ,ןעוו ,לָאמַא ןעוועג זיא'ס יװ ,ךיז טנָאמרעד רע .רעדלעפ עוויטקעלָאק יד

 | ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ עשיצירּפ יד
 ,עקיטכערּפ יד ןפױה יד

 :טַײז רערעדנַא רעד ןופ ןוא

 -- ךעלעקטַאכ עמערָא עשרעיופ ַײב

 ,ךעלעקטַאל עקניניילק יד ,עלָאמש יד

 ןרָאק ןרעגָאמ ךעלקיסַאּפ יד
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 תו כל מייגור ה 4.עש יט ע װָָא ס יי =

 ,דיירפ עסיורג ַא םורַא טמענ םיא ןוא *!עקיטכענ ןיוש סָאװ ,טוג ,ךַא; סיוא ספור ןוא

 :סעז רע ןעװ

 ,ןדַײל עגנע ליפ יזַא ךָאנ
 גנורעדינרעד ןוא טפַאשטנַײפ
 ןטיירב םעד דנַאל ןַײמ רָאפ ןטסַאּפ
 .גוורעדירברַאפ ןוא טפַאשטנַײרפ
 ,ןסַאה עפרַאש ליפ ױזַא ךָאנ
 -- ןטײקמַאזיורג ליפ ױזַא ךָאנ
 ןטסַאּפ ןסיורג םעד דנַאל ןַײמ רַאפ יװ ,ךַא
 -- ןפַאּפ ענירג ,עטַײװ ,עלעה
 ! טייקמַאזניימעג עקיטכיל

 -קעלָאק רעד רַאפ דליב-טרָאװ טרעטסַײגַאב ןַײז זיא ?טײקמַאזניימעג עקיטכיל,

 .ףרָאד ןיא עיצַאזיוויט

 רעוויטַאטילַאװק-ךיוה ןופ ןרעטסומ ןרָאװעג ןענַײז רעדיל סנײטשּפָאה ןופ ךס ַא

 עשיטעווָאס עגנוי ַײר ַא ןגיוצרעד ןוא טנרעלעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ףיוא ,עיזעָאּפ

 -פָאה ,.ד ןופ רעדנעב עכעלטע ןענַײשרעד ןכיוהעגנָא ןבָאה 1920 רָאי ןיא .רעטכיד

 רעדנוזַאב ,טצעזעגרעביא ךס ַא ךיוא טָאה ןײטשפָאה .ד .קרעוו עטלמַאזעג סנייטש

 .טעָאּפ ןרענַאיצולָאװער ןשינַיַארקוא ןטמירַאב םעד .,ןָאקנעשטוװעש

,3 

 ,ועשיטסָארָאק ןיא 'בעג -- ( ? --1889 יני ןטס24 -- רדיוד ,ןײטשּפַאה
 -לעטשעגנָא-דלַאװ ַא ,((הימחנ רעדָא) םחנמ ,רעטָאפ ןַײז .טנ'ַארקוא ,טנגעג רעיועיק

 ,ןילָאװ ןיא ףרָאד ַא ןיא עילימַאפ רעד טימ טרעדנַאװעגרעבירַא רעטעּפש טָאה ,רעט

 -ַאב ייז ,החּפשימ רעד טימ ,ןײלַא ןוא דרצ ןיטַאיסעד 8 סנגייא ןַײז טַאהעג טָאה רע ּוז

 יד ןעוו ,קיטנעק) רָאי 9 וצ ןוא רדח ןיא ןבעגעגּפָא ן-'ה .ד ןעמ טָאה רָאי 5 וצ .טעברַא

 ןדייז םַײב ןענרעל ןוא ןעניֹוװ קעװַא רע זיא (ףרָאד ןיא ןרָאפעגרעבירַא זיא החּפשימ

 -עג רע טָאה קיטַײצכַײלג .ועשיטסָארָאק ןיא דמלמ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,עלאביקצ 'ר

 רע זיא םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא .רערעל ןטַאװירּפ ַא ַײב שיערבעה ןוא שיסור טנרעל

 עטכַארבעגּפָארַא ַײב טנרעלעג רָאי ייווצ טָאה ,ףרָאד ןיא ןרעטלע יד וצ ןרָאפעגקעזוא

 ,טַײקשיטַאבעלַאב רעשיפרָאד רעד ןיא טעברַאעג ךָאנרעד ,רימָאטישז ןופ סרערעל

 רערעל ַא ןרָאװעג 'ה זיא רָאי 17 וצ .רעטסעווש ןוא רעדירב 10 ערעגנִיי ענַײז יו טקנוּפ

 1907 ןיא .גנודליבטסבלעזַײז טצעזעגרָאפ קיטַײצכַײלג ןוא ףרָאד ןקידתונכש ַא ןיא

 קעװַא ,עיזַאנמיג ןסַאלק 6 ןופ סרוק םעד טכַאמעגכרוד ,וועיק ןייק ןעמוקעג 'ה זיא

 טנרעלעג ךיז רעטעּפש ,ןעמַאזקע-ערוטַאמ ךָאנרעד ןטלַאהעגסיױא ,רעטילימ ןיא ןעניד
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 ץג ַארעמָאּפ רצץעדנגַא סקעלַא

 -ַאפ ןשינָאלָאליפ ןפיוא סעיצקעל טרעהעג ךיוא ןוא טוטיטסניא-ץרעמָאק רעוועיק ןיא

 .טעטיסרעווינוא ןקיטרָאד םענופ טעטלוק

 שיסור ןיא ךיוא רעטעּפש ,שיערבעה ןיא רעדיל ןבירשעג 'ה טָאה רָאי 9 וצ ןיוש

 -ידִיי ןקורד ןביוהעגנָא רע טָאה 1917 ןיא .,(וָאמוַאנ .ד פ"א טקורדעג) שינַיַארקוא ןוא

 ענעדיישרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז ןָא ןַאד ןופ ןוא טַײצ עַײנ רעוועִיק רעד ןיא רעדיל עש

 -רעדניק יד ,גנעגפיוא ןוא סנגייא רעכיב"מז :יוו ,ענַיַארקוא ףיוא סעבַאגסיױוא עשידַיי

 ןופ ןעגנוצעזרעביא גנולמַאז סיקצַאװעשטשַאכ ,גנַאלק-גנילק ןוא ךעלעטערש ןלַאנרושז

 רענייא ןעוועג 'ה זיא קיטַײצכַײלג .ַא"א סקּווװרעדיוװ סעבַאגסיױא יד ,סרעטכיד עשיסור

 -ַאמַארד ןוא עשירַארעטיל ןיא רָאטקעל ,"עגיל-רוטלוק; רעד ןופ סרעריפנָא יד ןופ

 -"מז יד טריטקַאדערטימ ,ַא"ווצ ,ּוו ,עוקסָאמ ןיא טבעלעג רעטעּפש .סעידוטס עשיט

 ,"שיצקעסדִיי; רעשיטסינומָאק רעד טימ טקילפנָאק ַא ןיא ןעמוקעג ןַאד ,סָארטש רעכיב

 ןעמָאנ םעד ןבַײרשרעטנוא ןַײז רַאפ "ןרָאי יד ןעגנַאגרעד, רעטכיד םעד זיא סָאװ

 ןיא ןוא ,דנַאברַאפנטַאר ןיא שיערבעה ףיוא תופידר יד ןגעק טסעטָארּפ ַא רעטנוא

 -ףג ,ןילרעב ןיא טבעלעג רע טָאה טַײצ קיטש ַא .דנַאלסור טזָאלרַאפ 'ה טָאה 3

 עמעָאּפ עשיטַאמַארד יד :ןירעד ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל טפנוקוצ רעקרָאי-וינ ןיא טקורד

 "ןטיײצ סחישמ , עדַאנָאפוב יד ,(1924 ,ילוי) "לארשי ןופ ךלמ רעטצעל רעד -- לואש;

 סכילרעדַאװָאנבוד .ס ןוא (1925 'נַאי) ןעניקשוּפ ןופ ןעגנוצעזרעביא ךיוא ,(1925 ,יַאמ)

 -עגרעבירַא (1925 ,לירּפַא) 'ה זיא ןילרעב ןופ .ַא"א (1923 'טּפעס) "רעדיל-רעטומ,

 לעוּפה ,םרטנוק רבד ,ץראה ןיא רעדיל עשיערבעה טקורדעג ּווװ ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ

 ,"רבד , ןופ סעגַאלַײב עקידתבשש ,םידה ,1925) לארשי-ץרא לש הנשה רפס ,ריעצה

 רׁשֲא רעטכיד םעד ןגעוו תונורכיז ךעלטיּפַאק ךיוא טקורדעג .ַא"ווצ ,טָאה רע ּוװ

 -עג טָאה םיא ,טנלע טליפעג ךיז ,קיטנעק ,'ה טָאה לארשיזץרא ןיא .ַא"א ןַאמצרַאװש

 יאמש ,ןיז ייווצ ענַײז ןזָאלעג טַאהעג טָאה רע ּוװ ,דנַאלסור ןייק םייהַא קירוצ ןגיוצ

 קעװַא זיא רעטָאפ רעד רעדייא ךָאנ ,רעטומ רעייז ןרָאלרַאפ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ללה ןוא

 ,א"ת 'ה ןוילג ,ט"י ךרכ ,ריעצה לעוּפה ןיא "םיבאז ירוגכ,; ריש ס''ה ןעז) דנַאלסור ןופ

 ּוװ ,דנַאלסור-טעווָאס ןייק טרעקעגקירוצ רעטכיד רעד ךיז טָאה 1926 ןיא ןוא ,ו"ּפרת

 'ה טָאה טלָאמעד טניז .טריטיליבַאהער ,ןעגנורעלקרעד עקירעהעג ךָאנ ,םיא טָאה'מ

 ,שיסור ןופ טצעזעגרעביא ךס ַא ךיוא טָאה ,רעכיב-רעדיל גנילדנעצ רָאּפ ַא טקורדעגּפָא

 זיא 'ה .ָאקנעשטוועש טעָאּפ ןשינַיַארקוא םעד ןופ סרעדנוזַאב ,שטַײד ןוא שינַיַארקוא

 ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עיגָאלָאטנַא רעד ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג ךיוא

 זיא רע ,גָאטסטרובעג רעקירָאי;50 ס"'ה ןרָאװעג טרעַײפעג זיא 1929 .שינַיַארקוא

 -הכולמ רעד ןוא "ןכייצנרע; ןעדרָא ןטימ גנוריגער-טעווָאס רעד ןופ ןרָאװעג טנױלַאב

 ג"א שיסור ףיוא רעדיל עשידִיי ענַײז ןופ ךוב ַא טצעזעגרעביא םיא דובכל טָאה ג"פ

 יו ,שיסור ףיוא ענַײז קרעוװ ערעדנַא ךָאנ ןענישרעד ןענַײז סע .?ירָאטסָארּפ עיװָאנ

 -ָאס רעד ןופ סרעטסַײמ יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא 'ה .ןכַארּפש ערעדנַא ףיוא ךיוא
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 תוכ למ-יגור ה .עשיט עװָא ס יד

 -ַאב רע ּוװ ,1919 ,ןגעוו ַײב ,ךוברעדיל טשרע ןַײז ןיוש .עיזעָאּפ רעשידִיי-שימעוו

 רַאפ גנוַײרּפַאב עלַאנָאיצַאנ טכַארבעג טָאה סָאװ ,חוכ םעד יוװ ,עיצולָאװער יד טגניִז

 טָאה רעדיל ענַײז ןופ ךס ַא .לעניגירָא ןוא ַײנ שיטעָאּפ ןעוועג זיא ,ןסַאמ עשידִיי יד

 -ךיוה ןופ ןרעטסומ ןרָאװעג ןענַײז ייז ןוא סעיטַאמָאטסערכ ןיא ןעמונעגנַײרַא ןעמ

 סרעטכיד עשידִיי עגנוי ןגיוצרעד ךיז ןבָאה סע עכלעוו ףיוא ,עיזעָאּפ רעוװיטַאטילַאװק

 ,דנַאלסור-טעוװָאס ןיא זיולב טשינ

 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג 'ה ןיא המחלימ-טלעוװו רעטייוצ רעד ןופ טַײצ רעד ןיא

 ןרָאװעג טרעַאב רע זיא 1946 ןיא .דנַאלסור ןיא טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא ןשידִיי

 ,1948 ףוס .גירק ןופ טַײצ ןיא "טומנדלעה רַאפ, לַאדעמ ַא טימ גנוריגער רעד ןופ

 ן-'ה ןעמ טָאה ,דנַאלסור-טעוװָאס ןיא רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ךָאנ

 הסיפת ןיא רע זיא ,ןָאזרעזָארב םירמ-ענייש רעביא טיג סע יװ טול .טריטסערַא

 -יא טכַאמעג ךעלגעממוא ,"ץעזעג, ןשיטעוװָאס ןטיול ,טָאה סָאד ןוא ,ןעניז ןופ ּפָארַא

 יד רעביא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,לייטרוא-טיוט םעד ןריפוצכרוד םיא רעב

 ןברָאטשעג 'ה ןיא עיצַאמרָאפניא ן"ד טיול ,1952 ןיא סרעבַײרש רעשידִיי ערעדנַא

 .הסיפת רעשיטעווָאס ַא ןופ גנולײטּפָא-םיעגושמ ַא ןיא רעטטפש

 ;ז"ז 20 ,1920 ,ןטילב עטיור ;ז"ז 92 ,1919 ,ןגעוו ַײב :םרָאפכוב ןיא קרעװ -'ה

 -ָאד ,י טימ םענייא ןיא) ,ליּפש ,םולח ַא טימ השעמ ַא ;זײז 31 ,1920 ,ןרָאי-רעדניק ןופ

 ,רעיורט ;1921 ,בעוועג ןעניג ;ז"ז 23 ,1921 ,ןפיילש-ןענוז ;ז"ז 19 ,1920 ,(ןישורכ

 80 ,1922 ,ווָאקרַאכ ,רעגייטסש-רעגלַאװ ;וועיק ןיא ןענישרשד עלַא --- ז"ז 28 ,2

 ,1 'ב ,קרעװ יזעג ,קיריל ;ז"ז 60 ,1923 ,ןילרעב ,גנולמַאז ,טנעוו ןופ לווָאט ןיא ;זיז

 -סָאמ ,ןענַױר עקיטכיל ףיוא ;ז"ז 178 ,1924 ,ענליוו ,ןגעוו ַײב ;ז"ז 269 ,1923 ,וועיק

 ,(סעמַאש .ּפ טימ םענייא ןיא) קיטעָאּפ ,עינעטנעק-רוטַארעטיל ;ז"ז 160 ,1927 ,עווק

 ,לוע-רעטעברַא רעד רַאפ שינעטנעק-רוטַארעטיל ;1928 ,לייט רעטייווצ ,1927 ,טרָאז

 עלַא ןופ ;ז"ז 2230 ,1920 ,וװָאקרַאכ ,רוטַארעטיל ןופ עירָאעט ;ז"ז 96 ,1929 ,וװָאקרַאכ

 ,עװקסָאמ ,ליּפש ,קַאטרַאּפס ;ז"ז 203 ,1929 ,טרָאד ,גנולמַאז עטירד ,ןטלעוו ענַײינ

 -רַאכ ,רעדיל ענעבילקעג ;ז"ז 274 ,1930 ,עװקסָאמ ,1 'ב ,קרעוװ יזעג ;ז"ז 49 ,9

 ;ז"ז 141 ,1923 ,עװקסָאמ ,גנולמַאז עטרעפ ,ןַײז םעַײנ ןופ דיירפ ;ז"ז 256 ,19231 ,ווָאק

 ,עװקסָאמ ,רעדניק רַאפ סעמעָאּפ ,עיצַאגיווַאנ ;ז"ז 163 ,1933 ,וװָאקרַאכ ,ארטסעקרָא

 ןַײמ ;ז"ז 49 ,1926 ,טרָאד ,עמעָאּפ ,וועיק ;ז"ז 201 ,1925 ,וועיק ,רעדיל ;ז"ז 23 ,4

 :ז"ז 190 ,19239 ,טרָאד ,געט ערעזדנוא ןיא ;ז"ז 27 ,1929 ,טרָאד ,דנַאל ךעלרעדנווו

 ,עמַארד ,רעטומ ;ז"ז 159 ,1945 ,י"נ ,ביולג ךיא ;ז"ז 64 ,1944 ,עװקסָאמ ,ביילג ךיא

 טָאה 'ה .ז"ז 284 ,1948 ,טרָאד ,קרעוו ענעבילקעג ;(טייקינייא ןיא גנודלשמ טיולל 7

 סרעלקניס ןָאטּפַא ;ז"ז 19 ,1919 ,עשטַאד ףיוא ַאקטעּפ סװעײרדנַא .ל :טצעזעגרעביא

 -יא ;ז"ז 1523 ,1922 ,סעטכישעג עתמא 'סיברַאב ירנַא ;1928 ,רעכוז-תמא רעד לאומס

 -- ,ז"ז 174 ,1924 ,הנותח טָארַאגיפ רעדָא ,1922 ,געוו םעַײנ ןיא סָאקנעיערדנַא ןַאװ
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 ץגארעמָאּפ רצדגַאסקעלַא

 -דירפ ;ז"ז 157 ,19235 ,עװקסָאמ ,יקסווָארבוד סניקשוּפ .א ;ועִיק ןיא ןענישרעד עלַא
 -רעד סניקלעב סניקשוּפ .א ;ז"ז 120 ,1936 ,וװעַיק ,עביל ןוא עגירטניא סרעליש ךיר
 142 ,1926 ,קרעוו ענעבילקעג סָאקנַארפ ןַאװיא ;ז"ז 161 ,1926 ,עװקסָאמ ,ןעגנולייצ
 ;ז"ז 30 ,1927 ,עכורעווַאז ַא ןוא ,ז"ז 266 ,1927 ,קרעוו עשיטַאמַארד סניקשוּפ .א ;ז"ז
 ;ועַיק ןיא ןענישרעד עלַא -- ,1'ז 167 ,1938 ,קרעוװ ענעבילקעג סַאקנִיַארקוא ַאיסעל
 ,קרעוו ענעבילקעג :ז"ז 133 ,1929 ,עװקסָאמ ,רעדיל ענעבילקעג :סָאקנעשטוװעש סַארַאט
 ,1929 ,טרָאד ,לָארַאמ ןָא טשינ ןוא ןגינעגרַאפ טימ ריצַאּפש ַא :ז"ז 254 ,1939 ,וועִיק
 -עגפיונוצ ןוא טריטקַאדער טָאה 'ה .ַא"א ,ז"ז 60 ,1939 ,סעדָא ,רעדיל ןוא ,ז"ז 7
 .וו .ו ;ז"ז 412 ,1929 ,װעַיק ,(רעפעפ .יא טימ םענייא ןיא) ןעגניז רעקלעפ :טלעטש
 -יא ,ז"ז 157 ,1940 ,טרָאד ,(יקצַאװעשטשַאכ .מ טימ םענייא ןיא) רעדיל ,יקסוװוָאקַאיַאמ
 ןעמ טוט סָאװ רעדָא ךענעה בער סלכייא קחצי שידִיי םענרעדָאמ ןיא טעברַאעגרעב
 רעד ןופ סעידעמָאק יד) יילעמערפ ןוא ןיזטכַײל סנָאזפלָאװ עלַאה-ןרהא ןוא טימַאד
 טימ ,גנוצעזרעביא רעשיסור ןיא רעדיל ךוב ַא סד'ה .1922 ,וועיק ,(הלכשה רענילרעב
 -יב ַא טימ) 1958 ןיא עװקסָאמ ןיא ןענישרעד זיא ,סילעגרעוו .א ןופ ריפנַײרַא ןַא
 ,(עיפַארגָאילב

 -עטיל (2) ;1930 'בעפ ןוא ,1921 ,יצעד ,י'ג ,טפנוקוצ (1) ,רעגינ .ש ;1 'ב ,ןַאקיסקעל .ןעזייר .ז

 ,1957 ,םילשורי ,היתויעבו תרוקבה (3) ;1927 ,יטקָא 14 ןוא לירּפַא 29 ,עשרַאװ ,רעטעלב עשירַאר
 'נע ַאיאנרוטַארעטיל ;55749 ז"ז ,1958 ,י"נ ,דנַאלסור טעװָאס ןיא רעבַײרש עשידי ןוא -- ,348 1

 ,עשרַאװ ,רעטעלב עשירארעטיל ,ינרַאשט ,ד ;684682 זייז ,1929 ,עװקסָאמ ,(שיסור) אידעּפָאלקיצ
 ,רוטַארעטיל רַאפ טפירשנכָאװ ,טַאּפ .י ;1928 ,'גיוא ,יינ ,טפנוקוצ ,תובשחמ-לעב ;1927 ,ינאי 1

 ;54:50 ,44 ,237 ,25 ז"} ,1934 ,וָאקרַאכ ,ןלַאירעטַאמ ןוא ןזויטע ,קושטבַא .א ;1931 'װָאנ 6 ,עשרַאװ

 -קומ .א ר"ד ;460:459 זיז ,1958 ,י"נ ,דנאלסור-טעװָאס ןיא רעבַײרש עׂשידיי :רעגינ .ש ;134 ,3

 -ַאב .י :1945 ,לָאערטנַאמ ,רעבַײרש עשיטעװָאס ,בילטָאג .י .נ 1945 ,'צעד''װָאנ ,יינ ,טייקינייא ,ינוד

 ,1952 ,י'נ ,8 'מונ ,רעכיבלמַאז ,במַאלָאג .א 11951 ,ילוי 6 ,סערייא .ב ,טַײצ עַײנ יד ,יקסנַאשָאט

 -טַאלג .י 1946 ,װעיק ,(שיניַארקוא) ירוטַארעטיל יַאקסניַארקוא קינװַאלס ,װָאלוקניכ .ל ;249*256 זייז

 .ג ,י ;49:39 ן"ז ,1956 ,י"ג ,ןעמונעג ךות ןיא ןוא ,1956 ,'װָאנ 23 ,י"נ ,רעפמעק רעשידיא :ןייטש

 ,שטיװָאסַאנָאי .י ;(1956 ,לירּפַא 27) זיטשת ,רייא ןיט ,א"ת ,בירעמ ,"םודרג ילא דריש ררושמ,

 ,"'1 ,עיפַארגַאילביב-ןעזייר םהרבא ,יקצולס ,.ש 1194:177 ז"ז ,1956 ,א"ב ,לאירטסודניא-ץלָאה רעד

 בייכ ,איית ,רבד ,ןַאמכיפ ,י 4431:430 זײז ,ז"טשת ,םילשורי ,תורהנ לע ,רצלמ .ש ;5356 ,מונ ,6
 .מ .ש :281 יז ,1958 ,א"ת ,תװלמ תויומד ןוא ,ז"ישת ,א"ת ,םינפבמ :יקסננזוּפ .מ ;זיישת ,תבט

 ;1958 ,'גיוא 2 ,לַאנרושז"מיגַאט ,גרעבדלָאג .צ .ב ;1958 ,'נאי 3 ,ייינ ,לַאנרושזמיגָאט ,ןָאזרעדָארב

 ידי רעד ןוא ןפַאש עשידיי סָאד ,ליזיימ .נ ;1958 ,א"ת ,22 'מונ ,טייק ענעדלָאג יד ,יקסװָארטסָא ל

 רעבַײרש עשידיי טימ ,שטיװָאסַאנָאי .י ןסקעדניא ,1959 ,י"נ ,דנַאברַאפןטעװַָאס ןיא רעטעברַא רעש
 ,י"נ ,17:18 'מונ ,ןטלעצעג ,ןַאמלוש והילא ;4979 זייז ,1959 ,א"ב ,דנַאלסור ןיא
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 עקדַאיװעװ םהרבא

)1935 --- 1887( 

 -סנעשט םעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,"װָאכָאטסנעשט, ךוב ןקיטכערּפ םעַײנ םעד ןיא

 "עגּפָא זיא ,רעגניז .ד .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,טעטימָאק-ףילער רעװָאכָאט

 ,עקרָאיװעװ םהרבא רעבַײרש םעד ןגעװ ןהכ יבצ ר"ד ןופ תונורכיז לטיּפַאק ַא טקורד

 | :טרעלקרעד טרעװ סע ןכלעוו ןיא

 טסייוו ,דנַאלסור-טעװָאס ןיא ןעגנַאגעג (ןעקרָאיװעװ .א) םיא זיא סע ױזַא יו...

 זיא םע .טקעלעג טשינ קינָאה ןייק ןטרָאד ךיוא רע טָאה םתסה-ןמ רעבָא ,טשינ ןעמ

 :מוא יד ןופ המישר רעד ןיא לַײװ ,ױזַא יו ןוא ןעמוקעגמוא זיא רע ןעוו ,רָאלק טשינ

 טרעוו ,ערעדנַא ןוא שיקרַאמ ץרּפ ,ןיטשפָאה ,רעפעפ ,ןָאסלעגרעב :רעבַײרש ענעמוקעג

 ,רעִירפ ןעמוקעגמוא זיא רע זַא ,ךעלגעמ רעבירעד זיא סע .טנָאמרעד טשינ ןעמָאנ ןַײז

 רע יצ טנַאקַאב טשינ ךיוא זיא סע .טיוט ןכעלריטַאנ ַא טימ ןברָאטשעג רשפא רעדָא
 טגַײװש םעלַא םעד ןגעוו .שרוי ַא ךיז ךָאנ ןזָאלעג טָאה רע יצ ןוא יורפ ַא טַאהעג טָאה

 | ,דנַאלסור-טעווָאס ןופ גנַאהרָאפ רענרעזַײא רעד

 ןיא חוכ ַא ןוא טנַאלַאט רעתמא ןַא ןעוועג רעכיז זיא עקרָאיוװעװ םהרבא רעבָא;

 ףיוא ץלָאטש ןַײז רעבירעד ןעק ווָאכָאטסנעשט עשידִיי סָאד ,רוטַארעטיל רעזדנוא

 | ."ןיז עטסעב עריא וצ טרעהעג רע .םיא

 "טשינ טסייוו ןעמ, זַא טבַײרש רע סָאװרַאפ ,ןהכ יבצ ר"ד ףיוא ךימ טרעדנוװ

 :טבַײרש רע .ָאי טסייו ןעמ .דנַאלסור-טעװָאס ןיא ןעגנַאגעג ןעקרָאיװעװ זיא סע יוװ

 לַײװ ,רָאלק טשינ זיא סע ."ױזַא יו ןוא ןעמוקעגמוא זיא רע ןעוו רָאלק טשינ זיא סע;

 המישר רעד ןיא ןַײז טנעקעג טשינ ךיוא רַאפרעד טָאה רע .ןעמוקעגמוא טשינ זיא רע

 ןברָאטשעג זיא עקרָאיװעװ .א .ערעדנַא יד ןוא ...ןָאסלעגרעב טימ ענעמוקעגמוא יד ןופ

 ,רעבמעצעד ןט15 םעד -- עטַאד עיונעג יד ןליפַא טסייוו ןעמ .טיוט ןכעלריטַאנ ַא טימ

 יז ,רתסא ,יורפ ַא טָאהעג טָאה רע זַא ,ךיוא טסייוו ןעמ .קירוצ רָאי 22 טימ --- 5

 עקרָאיװעװ .עירול חנ רעבַײרש ןשידִיי ןטסּוװַאב םעד ןופ רעטסעווש יד ןעוועג זיא

 דלעפטכַאלש ןפיוא ןלַאפעג ןיא ןוז רעטייווצ ַא .ןוז ַא ,שרוי ַא ךיז ךָאנ ןזָאלעג טָאה

 * המחלימ יד טבעלעגרעביא טָאה ,רתסא ,יורפ ןַײז .סיצַאנ יד ןגעק המחלימ רעד ןיא

 ןשירטקעלע ןופ ןטָאש ןיא, שידִיי ףיוא שטַײד ןופ טצעזעגרעביא טָאה עקרָאיװעװ רתסא *
 ןָאנ ןָאטעג ןוא ,זיז 62 ,1932 ,װעיק .ןעלימ רוצ ַאינימרעה ןופ ,ןיטעזנַאװ ןוא ָאקַאס ןגעווו יילוטש
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 ץנ ַא ר עמָאּפ רעדגַאסקעלַא

 ךיוא רָאנ ,רימ ןופ רָאנ טשינ טסּוװרעד ךיז ןהכ יבצ ר"ד טלָאװ ץלַא סָאד טָא

 יד ךָאנ דלַאב אפוג ךוב ןיא טקורדעגּפָא זיא סָאװ ,עיפַארגָאילביב-עקרָאיװעװ רעד ןופ

 סָאװ ,םעד ןופ ןטַײז ךס ַא טנכייצרַאפ ,בנא ,ןענַײז עיפַארגָאילביב רעד ןיא .תונורכיז

 רע .זלַאנרושז ןוא רעכיב רעקרָאי-וינ ןיא ןעקרָאיװעװ ןגעוו טקורדעג בָאה ןיילַא ךיא

 טיוט ןכָאנ, :יװ ,תורוש עכלעזַא ,ליּפשַײב םוצ ,טנכייצרַאפ ןענופעג ךיוא ןטרָאד טלָאװ

 "עוו םהרבא; רעדָא ,"1926 ,3 רַאונַאי ,רעטעלב עשירַארעטיל ,עקרָאיוװעוװו םהרבא ןופ

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא ,720 טַײז ,1926 רַאונַאי ,קרָאי-וינ ,?ַאנגיס ,"1925--1887 ,עקרָאװ

 ריא יוװ .(ןרָאװעג ןבירשעג רימ ןופ עקַאט זיא *לַאנגיס, ןיא לקיטרַא-גָאלָארקעג רעד)

 ,"גנַאהרָאפ רענרעזַײא רעד, קידלוש טשינ לַאפ םעד ןיא דָארג זיא ,טעז

 -כיז יד יא טנעיילעג טָאה סָאװ ,רָאטקַאדער רעד ױזַא יו ,ךיוא ךימ טרעדנּוװ סע

 ןוא ןעגנוטּפוהַאב עסיוועג זַא ,טּפַאכעג טשינ ךיז טָאה ,עיפַארגָאילביב יד יא ,תונור

 -טנערָאפ רעדָא טנקײלעגּפָא לטַײז ןבלעז ןפיוא דלַאב ןרעוו ןהכ יבצ ר"ד ןופ סעגַארפ

 רעד ןוליפַא ביוא ןוא .ןעגנונעכייצרַאפ עשיפַארגָאילביב סנירושי םיפעי ךרוד טרעפ

 .ןעזרעד טפרַאדעג סע רענעייל-רוטקערָאק רעד ךָאד טָאה ,ןעזרַאפ סע טָאה רָאטקַאדער

 עקרָאוועװ .א זַא ,טסוװרעד ךיוא ךיז ןהכ ר"ד טלָאװ לקיטרַא-?לַאנגיס, םעד ןופ

 ,"ןיוטָאב ילתפנ, יװ ,סעמַארד ענַײז בילוצ עקירעמַא ןיא ךיוא טנַאקַאב ןעוועג זיא

 עקרָאיוװעװ .טריפעגפיוא לָאמ ךס ַא ָאד טָאה'מ סָאװ ,"ןטנַאילירב, ,"טנערב ּפעטס רעד,

 ,עקירעמַא ןיא רעבַײרש-רעטעברַא עטשרע יד ןגעוו ןבירשעג ךס ַא רָאג ךיוא טָאה

 -רעטעּפש יד ןגעוו ךיוא יו ,דלעפנעזָאר ,רעוװָאשוװָאב ,טַאטשלעדע ,יקסוועשטניוו יו

 -ּפַא רעטכַאט סרעמָאש טָאה ,בגא .עקירעמַא ןיא רעבַײרש עקניל עשידִיי עגנוי עקיד

 ,ןרעמָאש ןגעוו טעברַא עסיורג סעקרָאיוװעװ רעסָאפ ריא ןגעוו ךוב םעד ןיא טקורדעג

 ,דנַאלסור-טעוװָאס ןיא סעיסוקסיד עקיציה ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ

 -עגנָא ךיוא רעפעפ קיציא טָאה ,היבוט ,ןוז םענעלַאפעג סעקרָאיוװעיװ .א ןגעוו
 ?לָאמקנעד א תורוד ףיוא, עמעָאּפ ןַײז ןיא תורוש עקידנריר עקידרעטַײװ יד ןבירש

 רענעי וצ ."ןָאקיסקעל, ןיא עיפַארגָאילביבָאיב ס--'װ םהרבא ךיוא עז ,טעברַא עשירַארעטיל ערעדנַא

 :עקידנגלָאפ סָאד ןבעגוצ שטָאכ ךיא לי עיפַארגָאיב

 .רוטארעטיל ןוא רעקיטירק-רוטַארעטיל רעשידִיי רעקידנטַײדאב א ןעװעג ךיוא זיא .װ םהרבא

 צשיטעװָאס יד ןיא רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל ןופ ןגארפ רעביא ןבירשעג ךס א טָאה רע ,רעקירָאטסיה

 ךעװעג ,וָאקרַאכ ןיא טניוװעג רֶע טָאה טיוט ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד .ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשידִיי

 ןיא .ןטײהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ גַאלרַאפ ןופ גנוליײטּפָא רעשידִיי רעד ןיא רָאטקאדער-טיל רעד

 .שירעמענרעטנוא ןוא ויטקודָארּפ רעייז ןעװעג זיא רע .וועיק ןייק ןבילקעגרעבירא ךיז רע טָאה 4

 -הכולמ ןשידִיי רעװעיק םענופ ןרָאװעג טריפעגפיוא 1935 ןיא זיא יאנוש ןַײמ, עמארד עטצעל ןַײז

 צטשרע יד ןופ רענייא ןעװעג זיא .װ םהרבא ,סרעטאעט עשידיייטשינ ערעדנַא ןופ ךיוא יװ ,רעטַאעט

 -רעבַײרש "עשיראטעלַארּפ, ענעפורעג יוזא יד ןָא ןסילשוצנָא ךיז דנאברַאפנטַאר ןיא רעבַײרש

 .ןעגנוקינייאראפ-רעבַײרש י"עשירעפיולטימ, ג"א יד ןופ לידבהל סעיצַאזינַאגרָא
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 תוכ למ-יגור ה ע9 שיט ע װאס יד

 -לעה ענעלַאפעג יד טעמדיוועג טָאה רע סָאװ ,(1947 ,וועיק ,1 רעמונ ,("ןרעטש רעד;)

 סהרבא ,יקצינדעלעוו ,יקצַאװעשטשַאכ ,ָאריּפַאש ,לעינַאד רעבַײרש יד ןופ ןיז עשיד

 :ערעדנַא ןוא ווָארינשוק ,ןַאהַאק

 ,עטַײשרַאּפ ,ךעלגנִיי ,טציא ךיא טַײז ּוװ

 ?טנַײרפ עטסטנעָאנ יד ןופ ןיז יד

 סרעטיױע ןופ ןעמַאלפ ַײב ךַײא עז ךיא

 ,טנַײשַאב ורמוא ןשרעדניק טימ

 ,ןריובעג סעמַאמ ךַײא ןבָאה'ס ןעוו

 ןעוועג בוט םוי םעד ַײב ךיא ןיב

 ,ןריולרַאפ םעמַאמ ךַײא ןבָאה'ס ןעו

 ...ןעזעג קילגמוא רעייז ךיא בָאה

 א  רעאטאאטנא  טאטעאוועא  ןעעמעוואג אוהל 16 ידי :----.שצאקעהוזאיפ :--.טסשוייזישו.;.;.שילגזיייפ :;;.אקששייראטעל-.;;קיושוישושפ -=טעהוטאטשפ טי

 ,רעפיטוע רעד -- עקרָאיועוװ היבוט ןוא

 גנוי רעכעליירפ רעד ,רעקנַאלש רעד

 -- ,רעפיט סעצענערק ןופ ןגיוא טימ

 ...גנורפש ַא טימ גנַאג ןַײז ךַָאנ קנעדעגיר

 יי ראט יאס אהא יאהו א אטא  עטטעאא  ןטאוא  טטאטאטעא  ראטאטאטא טאטע נאסע ראמעפאא

 ,ןעמַאװצ סעטַאט טימ קיטייו ךיא

 ,ריפ ךיא ןובשח ןעמַאזיױרג םעד

 ,םעמַאמ ערעַײא ןופ ןרערט יד

 ...רימ ַײב ןגיוא ןיא ןעלקניפ יז

 -- רעטמעשרָאפ ַא דרע רעד ףיוא ײטש ךיא

 ?טסיײוװ רעװ ?קידלוש ךַײא רשפא ןיביכ

 רעפטנע ןַא ,עטַאט ַא ײװ ,ךוז ךיא

 ,..טסיירט ַא ,סעמַאמ יד יוװ ,ךוז ןוא

 סעקרָאיװעװ ןופ ךיוא קנעדנָא רעד ינספיוא ןרעוו טקיליײהעג םעד ךרוד לָאז ָאט

 ,ךוז ןשידלעה םענעברָאטשרַאפ-קיטַײצירפ

,0 
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 קיר ַאכ יזיא

)1997---1898( 

 יד ןופ רענעק ןוא ןטסימיסעּפ עטסערג יד סָאװ םעד ןופ רעסערג זיא ךָארב רעד
 ,טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה ןטַאטלױרג עשיטעווָאס

 יד ,עטסלופטנַאלַאט יד ,עטסערג יד ,רעבַײרש עשידיי-שיטעווָאס רעגנילדנעצ
 ערעדנַא רעטרעדנוה --- ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענַײז ,סרעגערטנדרָא יד ,סרעגערטנענָאפ
 .ןרעגַאל-עגרָאטַאק עשיטעווָאס יד ןיא ןרָאװעג טקינַײּפרַאפ ןענַײז

 רָאג ,קרעװ ערעייז ןופ רָאנ טשינ טנעקעג טוג רעבלרש יד סָאה סָאװ ,רימ רַאפ
 ןגעוו ןעלקיטרַא רעטרעדנוה ןבירשעג טָאה סָאװ ,רימ רַאפ ;ךעלנעזרעּפ-םיטניא עקַאט
 ,ךעלנַײּפ סרעדנוזַאב סָאד זיא -- ?תומשנ ןופ ןרעינישזניא, יד

 ץרפ :סרעגערטנדרָא עקידנגלָאפ יד ךיוא ךיז ןעניפעג ענעסָאשרעד יד ןשיווצ
 -פָאה דיוד ;(ןָאפ-טעברַא רעטיור רעד ןופ ןדרָא) ָאקטיווק בייל ;(ןדרָא-ןינעל) שיקרַאמ
 רָאסעּפָארּפ ;("ערע ןופ ןכייצ, ןדרָא) רעפעפ קיציא ;("ערע ןופ ןכייצ; ןדרָא) ןייטש
 רעטקורדעג ַא טול ,רעגַאל ַא ןיא ןברָאטשעג ,רעגערטנדרָא ןַא ךיוא ,ןישורבָאו לאקזחי
 ,סנדרָא ןָא ןוא סנדרָא טימ ,ערעדנַא ךס ַא ,ךס ַא ןוא ןָאסלעגרעב דױד ןוא ,העידי
 ,ןסָאשרעד ךיוא ןעמ טָאה

 יזיא ,רעשיגַארט !קירַאכ יזיא רענעסָאשרעד רעד ןגָארטעג ךיוא טָאה ןדרָא ןַא
 ;ןעגנוזעג לָאמ ַא טסָאה וד !קירַאכ

 ?טכַאנ רעד ןטימ ןיא טמוק רעוװ ,טײג רעוו
 ?טכַאװַאב רעטצנעפ ןוא ןריט יז טָאה רעװ
 וה עקיטכאנ יד טלסיירטעצ טָאה רעװ
 !וא .פ .ג !.וא .ּפ .ג תאעּפעג) !?וא .ּפ .ג
 0 ר ר א א ר ראג יט א א ר ראו ראו ראו יא א



 תוכ למ-יגור ה 4.עש יט ע װָאס יד

 ךרע ןיימ ףיוא סָאװ ,םעד טימ טציא ךיז סױרג ךיא

 הא .8 .ג עצלַאטש ַא טכַאװ ןוא טייטש

 -- דרעווש ןפרַאש ןופ דנעלנ ןדעי ןיא

 .1ר רעקידנעמוק ןופ ןצנַאלּפָא יד

 עקידנעמוק, יד טכַאדעג טשינ סיוועג טלַאמעד טסָאה !קירַאכ יזיא ,רעשיגַארט
 תורוש יד) !וא .ּפ .ג רעד ןופ סניק יד ךרוד טיוט םענעגייא ןַײד ןופ ?ור (םלוע-תיב)
 -עג רימ טסָאה וד סָאװ ,"ןכָאװ עקידכעלייק, ךוב םעד ןופ ןעמונעגסױרַא ךיא כָאה
 -גיימעג ףיוא ץנַארעמָאּפ 'ח ןביל םעד; :ןבירשעגנָא םעד ףיוא ןוא קסנימ ןיא טקנעש
 ,(* .טעברַא רעשירעפעש רעמַאז

 לירּפַא רעטס22) רימ וצ ווירב ַא םענַײד ןופ ןריטיצ ןיוש ןעמ געמ טציא ןוא
 ,ור עקיטכַאנ יד טלסיירטעצ טָאה .וא .ּפ .ג יִד יו ,םעד רַאפ םישדח רָאּפ ַא (6
 ַא טסישרעד ןעמ יװ ,ןסָאשרעד רעטעּפש ןוא ...טכַאנ רעד ןטימ ןיא טריטסערַא ךיד
 : ;טנוה םענעגושמ

 ןיוש ןַײרַא טסיב ןוא רעקרָאי-וינ ַא רעדיוװ ןיוש טסיב וד !ץנַארעמָאּפ 'ח רעביל;|
 יד ןופ םענייא ןיא ןעזעג בָאה ךיא .עטיב ַא ריד וצ ךיא בָאה ,ןבעל ןשירעבַײרש זיא

 ,סלעָאכימ .ש :(סקניל וצ סטכפשר ןופ) .עװקסָאמ ןיא גנורעַײּפיקירַאכ יזיא רעד ַײב

 ,שיקרַאמ ץרּפ ,ןָאסלעגרעב דוד ,וָאקַאװטיל השמ ,קירַאכ יזיא
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 ץג א ר עמָאפ ר עד גא סק על א

 ַא וט .ףיוקרַאפ םוצ רעכיב סנרעּפלַאה ,ל .מ טגיילעגרָאפ ןרעװ סע זַא ,"ןלַאנגיס;

 -לַאה .ל .מ זַא ,ביילג ךיא ...רעכיב ענַײז ךיז ַײב ןבָאה ךיז טליוװ סע .וצ קיש --- הבוט/

 ערעייא ןיא ןַײז ןילַא לע ךיא רעדייא רעִירפ ןעמוקַאבכ ךיא לעװ רעכיב סנירעּפ

 ,*קירַאכ ,א ןַײד... .רעדנעל

 םעד ןופ תורוש עשיגַארט עקידנגלָאפ יד ןריטיצ ןיוש ןעמ געמ טציא ןוא

 ןיילא ןַײז וצ היכז יד טַאהעג ָאי טָאה סָאװ ,רעפעפ קיציא עגעלָאק ןַײד ןופ ווירב

 ךיז ורעקמוא ןכָאנ ןוא ,"!דַיי ַא ןיב ךיא; ןעַײרשוצסיוא ךָאנ ןוא רעדנעל ערעזנוא ןיא

 טָאה םיא ךיוא -- *"ןבעל-ןוא-בַײל, ןַײז טימ ןלָאצַאב םעד רַאפ דנַאל ןַײד ןיא קירוצ

 :טנוה םענעגושמ ַא טסישרעד ןעמ יװ ,ןסָאשרעד ןעמ

 ןבָאה רימ .ןפורעגּפָא ףוס-לכ-ףוס ךיז טָאה ריא סָאװ טוג !ץנַארעמָאּפ 'ח רעביל;

 ןופ רעדלעפ עטיינשרַאפ יד ףיוא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ץעגרע ןיוש טנעז ריא זַא ,טניימעג

 רענגייק זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא ףרַאד ,ןָאזרעּפ רעכעלקילגמוא ןַײמ ךייש זיא סָאװ .,,ײסַאר

 -נַאב ,ןשינעגעגַאב ףיוא ןרָאי ענַײמ רעטַאּפעצ ךיא ןוא טשינ תונמחר ןייק רימ ףיוא טָאה

 -ץגנָא טשינ טרָאװ ןייק בָאה ךיא זַא ,םישדח 2 ןיוש .סעזַײר ,ןשטיּפס ,ןטנוװָא ,ןטעק

 ךֹוא םינינע עקיטַײז רעטנזיוט טימ טרעגלַאװרַאפ ,ןפרָאװרַאפ ךיא ןיב וצרעד .ןבירש

 לגנַאמ-טַײצ בילוצ ךרוד זָאל ,ךיא רילרַאפ ,ךיא סעגרַאפ (עקיטּכיװ טפָא) ןכַאז ךס ַא

 ,("ווירב; גנולײטּפָא רעד ןיא ווירב עלופ ערעייז עז) *...טײקטַײײרטשעצ בילוצ ןוא

.7 

 ט ר ַא װ כ ָא נ

 -רַאפ-ןטעװָאס ןיא רעטכיד רעשידִיי רעטסטבילַאב רעד ןעוועג זיא קירַאכ יזיא

 -עג .רעטסוש ַא -- עטַאט רעד .קסנימ ןופ טַײװ טשינ ,ןיבמעז ןיא ןריובעג .דנַאב

 ךוא קסנימ ,ַאלסָאנירעטַאקעי .,וָאקרַאכ ,וָאבמַאט ,וָאסירָאב ,ןיבמעז ןיא טגיווו

 -כרוד ףיוא לעטרַא ןַא ןיא ,קייטּפַא ןַא ןיא ,דָאװאז-טיורב ַא ףיוא טעברַאעג .עװקסָאמ

 ,רערעל ַא ,רעוט רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ,רעטלַאװרַאפ-בולק ַא ןעוועג ,עירטקעלע ןריפ

 -ַאסימָאק רעד טָאה 1922 רָאי ןיא .ײמרַא רעטיור רעד ןיא טנידעג ,רַאקעטָאילביב ַא

 ךיא ןענױעל וצ עװקסָאמ ןייק ןקירַאכ טקישעג דנַאלסורסַײװ ןופ גנודליב רַאפ טַאיד

 ,"ווָאסוירב .וװ ןופ ןעמָאנ ןפיוא טוטיטסניא ןשירעלטסניק-רוטַארעטיל ןטסכעה; םעד

 ןופ גנולײטּפָא עשידַיי יד טקידנעעג רע טָאה ךָאנרעד .רָאי ַײרד ןעוועג זיא רע ּוװ

 .טעטיסרעווינוא-הכולמ רעװקסָאמ ןט2

 -ָאק יד, לַאנרושז ןיא 1920 רֶאי ןיא טקורדעגּפָא קירַאכ טָאה דיל עטשרע סָאד

 ןיא טקורדעג ךיז םעד ךָאנ ,"ןיבמעז יזיא , םינָאדװעסּפ ןרעטנוא "טלעוו עשיטסינומ

 ,רעדיל ךוב ַא סקירַאכ ןופ ןעמָאנ רעד זיא יףןבעל-ןוא-בייל טימ, * 
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 תוכ למ-יגור ה .עשיט עװָא ס יד

 -יל לכיב ןַײז ןענישרעד קסנימ ןיא זיא 1922 רָאי ןיא ,דנַא ןוא "?סעמע; ,"רעקעוו;

 ךלַאב םיא טלעטש ךוב סָאד טָא ."דרע רעד ףיוא ,, --- 1926 רָאי ןיא ,"רעטיצ , רעד

 זיא ךוב ןופ לייט-רקיע רעד .רעטכיד עשיטעווָאס יד ןופ ןעייר עטשרע יד ןיא קעװַא

 ןבָאה סָאװ ,ןדלעה יד ןטרָאד טגניזַאב רע ."סעטָאלב רעקסנימ, עמעָאּפ עטמירַאב יד

 ןקידייטרַאפ וצ טנָארפ ןפיוא טריזיליבָאמ קיליװַײרפ גירקרעגריב ןופ טַײצ ןיא ךיז

 רע ּוװ ,"ןבעל-ןוא-בַײל טימ ,, ךוב ןַײז טנַײשרעד 1928 ןיא ,עיצולָאװער-רעבָאטקָא יד

 םעד ,לטעטש ןיא סרערעל עשיטעוװָאס-שידַיי עטשרע יד ןופ טעברַא יד טרעדליש

 ,טָאטש רעסיורג רעד טימ גנודניברַאפ יד ןוא יוברעביא

 יד טרעדליש סָאװ ,"ןכָאװ עקידכעלַײק, ךוב ןַײז ּפָא רע טקורד 1922 רָאי ןיא

 טלָאמ רֶע .םשור ןסיורג ַא טכַאמ ךוב סָאד .דנַאלסורסַײװ ןופ גנוריזילַאירטסודניא

 -ָאס ,םעַײנ םעד ןופ יװ ,דנַאלסורסַײוװ ןקילָאמַא םעד ןופ רעדליב עקיטכערּפ ןטרָאד

 ןרָאװעג טרעַאב לָאמ ךס ַא רע זיא ןפַאש ןשירטלטסניק-טסכעה ןַײז רַאפ .ןשיטעוו

 ,גנוריגער רעד ןופ

 -רַאפ-ןטַאר ןיא עיגילער ןגעק ףמַאק רעד ןעוו ,טַײצ יד ןעוועג ךיוא זיא סָאד

 סרעבַײרש יד יוװ ,סרעבַײרש עשידִיי יד .ןעמרָאפ עדליוו שממ ןעמונעגנָא טָאה ,דנַאב

 -ײטַאב םיא ןיא ךיוא ךיז ,קידנליוו טשיניקידנליװ ,ןזומ ,רעקלעפ ערעדנַא עלַא ןופ

 וצ רעמ ךָאנ זיא סע סָאװ ,ןוא ,טיבעג םעד ףיוא ךיוא וויטקַא זיא קירַאכ יזיא .ןקיל

 לָאצ ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רע .רעדיל עשירעלטסניק עקיטכערּפ טימ ,ןרעױדַאב

 ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןרָאי

 -גײרַא ךרוד גנוריגער רעשיסורסַײװ רעד ןופ טרעַאב רע טרעוו רעטעּפש לסיב ַא

 טָאה סָאד רעבָא .טעטימָאק-ריפסיוא ןלַארטנעצ םעד ןיא דילגטימ ַא יו םיא ןעמענ

 טּפיױה רעד זיא ?סעצָארּפ רעװקסָאמ", ַא ַײב יװ םעד ךָאנ .טיוט ןַײז וצ טריפעג ךיוא

 טקידלושַאב ,(ךיז טכַאד ,דעידָאלַאג) קילבוּפער רעד ןופ טעטימָאק-ריפסיוא םעד ןוע

 -סערַא ןעמ טָאה ,טסניד-שזַאנָאיּפש רעשילױוּפ רעד טימ ןעגנודניברַאפ ןיא ןרָאװעג

 ןוא .טַאר-סגנוריגער ןטסכעה םעד ןופ רעדילגטימ ערעדנַא עלַא יװ ,ןקירַאכ טריט

 ,טכַארבעגמוא רעטכיד ןשידִיי ןכעלרעדנּוװ םעד ןעמ טָאה 1927 רָאי ןבלעז םעד ןיא

 יד ןופ סעגַאלפיוא עַײנ יד ןופ ןכַאז ענַײז ןעמונעגסױרַא ןעמ טָאה םעד ךָאנ דלַאב

 ,ןלוש יד רַאפ "רעכיבנעייל;

 ןרַאװעג ןסָאשרעד זיא קירַאכ זַא ,ןטכירַאב ײלרעלַא ןרָאװעג טקורדעג ןענַײז סע

 .ןדנעטשמוא עשיטַאמַארדָאלעמ רעייז ַײב ,המחלימ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ,1941 ןיא

 -עגמוא זיא רע זַא ,הרעשה ןַײז טרעהעג ךיוא ןיילַא ךיא בָאה ליומ סרעפעפ קיציא ןופ

 ,זיא 1937 ןופ עטַאד עשיטעווָאס עלעיציפָא יד רעבָא .טַײצ-הלהב רענעי ןיא ןעמוק

 -עָאפ ןוא רעדיל , ךוב ןשיסור םעד ןיא ךיוא ךיז טניפעג יז .עקיטכיר יד ,סיוא טזַײוו

 -רעוו ןרהא ןופ ריפנַײרַא ןַא טימ רעדיל סקירַאכ ןופ ןעגנוצעזרעביא) 1958 ןופ "סע

 -עווַאס יד ןגעוו ןרילוקריצ סע ןטכירַאב עשלַאפ לפיוו רעדיוװ טזַײװַאב סָאד) ,(סילעג
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 ץ גַא ר עמָאּפ ר טדנאסקעלַא

 .סעטַאד ןוא ןטקַאפ עתמא יד ןלעטשוצטסעפ זיא סע רעוװש יװ ןוא ,רעבַײרש עשיט

 ,ןָאסלעגרעב ןגעוו ןרָאװעג טקורדעג ךיוא ןענַײז ןטכירַאב ?ערַאדנעגעל, עכלעזַא ךס ַא

 רענרעיַײא, רעד ,ךעלריטַאנ ,זיא רעקידלוש רקיש רעד רעבָא .ערעדנַא ןוא רעפעפ

 ,("גנַאהרָאפ

 ךרוד טלַאטשעג סקירַאכ טשלעפעג ךיוא בגַא ןעמ טָאה ךוב ןשיסור םעד ןיא

 -סױרַא קיטַײזנײא םיא ןוא ןעגנופַאש עלַאנָאיצַאנ-שידִיי ענַײז ןזָאלסיױא ןוא ןרעשמורַא

 .קרעוו עשימעלָאּפ ןוא עשיטסינויציטנַא ,עזעיגעלעריטנַא ענַײז טימ רָאנ ןלעטש

 ןופ דילגטימ-עיגעלַאקדער ןוא רַאטערקעס רעד ןעוועג ןרָאי ךס ַא זיא קירַאכ

 -רושז שרעדנַא ךס ַא ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג ןוא "ןרעטש רעד; לַאנרושז רעקסנימ

 ,סעבַאגסיױא עשידָאירעּפ ןוא ןלַאנ

 | | : ;?רעטיצ, רעסיוא) רעכיב ענַײז

 ,1928 ,קסנימ ,"ןבעל ןוא-בַיל טימ , ;ז"ז 112 ,1926 ,עװקסָאמ ,"דרע רעד ףיוא,

 :ז"ז 211 ,1920 ,וועיק ,'סעמעָאּפ וא רעדיל , ;(1932 -- עבַאגסיוא עטייווצ) ,ז"ז 0

 -ַאלפיוא עטייווצ) ,ז"ז 122 ,1932 קסנימ ,"ןכָאװ עקידכעלייק , 1931 עװקסָאמ ,טיורב

 -נומ רעזנוא, :ז"ז 208 ,1934 ,קסנימ ,"סעמעָאּפ ןוא רעדיל, ;(1936 ,עװקסָאמ -- עג

 ;ז"ז 118 ,1926 ,קסנימ ,"הנותח רעומערפ ַא ףיוא , ;ז"ז 134 ,1935 ,וועיק ,"טייקרעט

 ,ז"ז 118 ,1936 ,קסנימ ,"סעמעָאּפ ףניפ;

 עירול עטָאנ
(1906 -- ) 
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 :װעיל דניקסיו

 )4937--1897( 

 עטשרע יד טרעדלישעג ּפַאנק רָאג ןעמ טָאה רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא
 רעד ףיוא ןעגנונעכייצרַאפ עקידנטַײדַאבמוא טַאהעג זיולב ןבָאה רימ .המחלימ-טלעוו
 ןגעוו ןענַאמגערב ןופ רעכיב ייווצ עטשרע יד ןגָארקעג רימ ןבָאה גנַאל טשינ .עמעמ
 עכלעזַא ןופ טייקיטכיוו יד ןרעלקרעד וצ קירעביא זיא'ס ,גירק-טלעוו ןטשרע םעד
 ?,קרעוו

 רעסיורג ַא ןיא ןיא "עיצולָאװער יד ןכוז ןשטנעמ ריפ, סוועיל דניקסיז
 סָאד .ןײלַא וועיל דניקסיז זיא "ריפ, יד ןופ רענייא .ךוב שיפַארגָאיבָאטױא ןַא סָאמ
 -טלטוו רעטשרע רעד ןופ לטיּפַאק ןסיורג ַא ףיוא טקעד רעבַײרש רעד ּוװ ,ךוב ַא זיא
 ,"טשנעגנַאפעג-סגירק, טסייה סָאװ ,המחלינ

 טָאה עקירעמַא ןיא זַײװכעלטיּפַאק טקורדעג רעירפ ךיז טָאה סָאװ ןַאמָאר רעד
 רָאג טימ רעבַײרש ַא יו ןזיװעגסױרַא ןטרָאד ךיז טָאה וועיל .קורדנַײא ןַא טכַאמעג
 ײר טצנַאג ַא טקורדעגּפָא רע טָאה טלָאמעד טניז .ןצנעטָאּפ עשירעלטסניק עסיורג
 .םערָאפ-ךוב ןיא ןענישרעד טשינ ךָאנ ןענַײז סָאװ ,קרעוו ערענעלק ןוא ערעסערג עַײנ
 ןיא ."סרעטינש; עמַארד ןַײז ןרָאװעג טריפעגפיוא ?ףעטרַא; ןופ זיא קרָאי-וינ ןיא
 ,ןּפַאטע עקידרעטַײװ ןיוש רע טיג קרעװ עַײנ יד

 -אצ ןופ עינָאגַא יד טרעדלישעג טרעוװ ?עיצולָאװער יד ןכוז ןשטנעמ ריפ/ ןיא
 רעשיטסיװעשלַָאב רעד ןופ ּפַאטע רעטשרע רעד ןוא דָאירעּפ-יקסנערעק רעד ,םזיר

 ,זייז 172 ,1933 ,קסנימ .ןַאמָאר ."עיצולָאװער יד ןכוז ןשטנעמ ריפ, ךוב ןייז ןגעו ?
 ןופ לגילפ יד רעטנוא, סקַאז םהרבא ןעװעג ךיוא ןיא רעכיב עטסעב ןוא עטשרע יד ןופ ?

 .ז"ז 225 ,1921 ,עשרַאװ ,(רעלדַא בקעי ןופ רעדליב עשירעלטסניק 12 טימ) יטיוט
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 ץנַאר עמָאּפ ר עדגַאסקעלא

 ןופ ןרעטנעצ יד ןיא ,ריביס-חרזימ ןיא ּפָא ךיז טליּפש גנולדנַאה יד .עיצולָאװער

 ,1918--1917 זיא טַײצ יד .ןבורגידלָאג ןוא דןזַילא

 עטַײװ ענעי ןיא עיצולָאװער רעד ןופ גנוגנירדנַײרַא יד טרעדליש קרעװ סָאד

 ױזַא יו ,"תורצ ןופ רעלעקנַײװא ַא ןטרָאד זדנוא טזַײװ וועיל .רעטרע ענעפרָאװרַאפ

 ,גנוזיילרעד רַאפ ןפמעק ןוא ןדַײל ייז ױזַא יו ענעגנַאפעג-סגירק רעטרעדנוה ןבעל סע

 רע .םזירַאצ ןתעב ץומש ןוא ןַײּפ תוירזכא ןופ דליב קיליורג ַא רעדנַאנַאפ טלקיוװ רע

 עכלעזַא ןיא ןבעל וצ ענעגנַאפעג יד ןעגנוווצעג טָאה טכַאמ יד ױזַא יוװ זדנוא טזַײוװ

 ןצנַאװ ןוא זַײלא ּוװ ,ןעגנוגנידַאב עכעלביילגמוא ,עשיטַאמַארדָאלעמ ,עשימָאקיגַארט

 ַא ןַײז ןלָאז סערושטש עטלגערּפעג ןוא ,ןַײרַא ליומ ןיא עילעטס רעד ןופ ןלַאפ ןלָאז

 ' ?טַײצלָאמ רעקידבוט-םיי

 טָאה ענעגנַאפעג-סגירק יד ןופ רעסעב טשינ זַא ,ךיוא ןטרָאד זדנוא טוַײװ וועיל

 ךָאנ זַא :רעטעברַא עשירעטָאט ןוא עשיסור יד ,גנורעקלעפַאב עקיטרָא יד טבעלעג

 -בַאש יד ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,סילוק עשיזעניכ יד ןטרָאד טבעלעג ןבָאה רעגרע

 ,סעט

 -:וא ,רעטעּפש וליפַא ןעוועג סע זיא ױזַא רָאנ ,םזירַאצ םעד תעב רָאנ טשינ ןוא

 .ןיקסנערעק רעט

 -וורעזער עסיורג; ןעזרעד ךיוא וועיל רעבָא טָאה "תורצ ןופ רעלעקנַײװ, ןיא

 עיצולָאװשר רעד ןופ םוקנָא ןטימ ןוא .(68 'ז) ?טימַאניד ןרענָאיצולָאװער ןופ ןערדַאק

 -ןסַאמ רעשירעפעש רעד סיוא טסקַאװ ,גנוזיילרעד ףיוא גנונעפָאה יד ךיז טקיטפערק

 ןָאפ ןפיוא טריזילַאטסירקעגסיױא טרעוװ ,עטקינײּפעג ןוא עטריטַאולּפסקע יד ןופ חוכ

 ןשיטעוװָאס םעד ןופ גנוקיטסעפרַאפ רעד רַאפ טפמעק סָאװ ,ײמרַא ןַא עגַײט רעד ןופ

 ,םישזער

 ןופ בייהנָא עמַאס ןיא ןיוש עיצַאיצנערעפיד עלַאיצָאס ַא זדנוא טזַײװַאב וועיל

 גצוו א ןענעכיײצנָא ןָא ךיז ןבייה סָאװ ,ןטלַאטשעג יד זדנוא טזַײװ רע .עיצולָאװער רעד

 -סגירק יד ןופ םָארטש רעסיורג ַא רעבָא .לדניווש ןוא לדנַאה ןופ ,עיצַארענעגעד ןופ

 רעטיור רעד ןיא ןַײרַא טערט ,"שיצולָאװער רעד טימ גשוו םעד ףיוא, טייג ענעגנַאפעג

 ,עקנַאוו ,עשזָאירעס ,עלומַאכ רעד קיציא ,ןישט-ןַאישט ,עקנַאה ,קַאטנָאר יו ,עידרַאװג

 יז זַא ,ךעלגיזַאבמוא זיא עיצולָאװער יד זַא ,טזַײװַאב וועיל ,וװ"זַאא עלירב ךירנַײה

 .געוו ןיא ריא ךיז ןלעטש סָאװ ,ןעגנולכיורטש עלַא ןעמוקַײב טעוו

 ןסיורג ַא טָאה סע .ןזיווַאב טשינ רעִירפ טָאה רענייק סָאװ ,הביבס ַא טיג ךוב סָאד

 ,טינשּפָא-טַײצ ןסיוועג ַא ןגעוו טרעוו-שינעטנעקרעד

 ןָא ןוא ןלעניש ןיא ,ןרָאיטכַאש יד ןופ טכעלפרעביא ןלַאנָאיצַאנ םעד קידנלָאמ

 ןוא ןקינייארַאפ סָאװ ,ןליפעג ןוא ןסערעטניא יד זַא ,ןזיוװַאב זדנוא וועיל טָאה ,ןלעניש

 ןוא עלַאנָאיצַאנ יד רעדייא רעקרַאטש ןענַײז ,ויטקעלָאק-ןסַאמ ןייא ןיא ייז ןדניברַאפ

 -גערעפיד וועיל .ןטייווצ ןופ רענייא ּפָא-ךדמערפ ןוא ייז ןלייטעצ סָאװ ,ןרעירַאב-ןסָאר
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 תהו כל מ-יגו ר ה ֹעש י ט ל װ ָא ס יד

 טלַאמ רע .אפוג ויטקעלָאק םעניא ףמַאק םעד טזַײװַאב ןוא עסַאמ-רעטעברַא יד טריצ

 .עקיגיזטסּוװַאבמוא ןשיווצ טריצנערעפיד רע .טנַײּפ ןוא טנַיײרפ ,עדמערפ ןוא ענעגייא

 ןייא :ענעגנַאפעג יד ךיוא טריצנערעפיד רע .ןטסירעירַאק עטפיוקרַאפ ןוא ןשטנעמ

 -ַאב רעדנַא ןַא -- רעגניזעלש ןוא קעצנָארב לבעפדלעפ עכעלטנַײפ יד וצ גנויצַאב

 גנַאגוצ ןייא .רעמיובשרעק רעריפ-ןקַארַאב ןוא שטנעמ-סקלָאפ ןקיטומטוג םוצ גנויצ

 ןשיטסיפיצַאּפ םוצ גנַאגוצ רעדנַא ןַא -- לדירפ ץנַארפ ןשיטָאירטַאּפ-שיטסיניװָאש םוצ

 עטייווצ ַא ,רעגניזעלש לבעפדלעפ ןשידַיי םוצ גנולעטש ןייא .עלירב ךירנַײה רעטכיד

 רעד טימ געוו םעד ףיוא ,רעטַײװ, ןוא .עלומַאכ קיציא קינשַאּפערָאה ןשידִיי םוצ --

 -רעּפ עלַא יד ןופ גנַאג ןשיטקעלַאיד םעד ןזַײװ וצ זדנוא ךיז רע טימַאב ?עיצולָאװער

 .עדַאקירַאב רעד ןופ ןטַײז ענעדיישרַאפ יד ףיוא ןסוילָאּפ עדייב וצ ןשזַאנָאס

 רעטעברַא יד ןופ ליפעג:טײקשירַאדילָאס םעד ףיוא ּפָארט םעד טלעטש וועיל

 ןיא זדנוא סָאד טזַײװַאב רע ,ןסַאר ןוא רעקלעפ ענעדיישרַאפ יד ןופ םירעיוּפ ןוא

 עקידשפנ-תוריסמ יד .ַאלוביבַאכ רעטָאט ןטימ שינעגעגַאב יד יװ ,רעדליב עכלעזַא

 "עג יד ןופ ןעגנוטערטסױרַא יד ,עשזָאירעס רעטעברַא ןשיסור ןגנוי םענופ גנולדנַאה

 יד טימ ,"סעקלדיוה ףיוא ןעַײגוּפָאּפ, יד טימ ,רעטעברַא עשיזעניכ יד טימ ענעגנַאפ

 -1ײרַא סָאד --- ףוס םוצ ןוא ןעגנוטערטסױרַא עוויטקעלָאק ערעדנַא עלַא ןוא ןקיײרטש

 .עידרַאװג רעטיור רעד ןיא ןטערט

 ןופ םעלבָארּפ רעד ןיא ןוועיל ַײב סיוא טסקַאװ ליפעג-טעטירַאדילָאס רעד טָא

 ןיא רימ ןעניפעג סָאד .םוטנגייא וצ גנּווצַאב רעַײנ ַא ןיא ,םוטנגייא ןוויטקעלָאק

 סנטילש טכַא ןופ טרָאּפסנַארט ןפיוא לַאפנָא ןשיטידנַאב םענופ גנורעדליש סוועיל

 יקסמַאס ןיא ענעגנַאפעג ןוא רעטעברַא יד רַאפ טריפעג טָאה רע סָאװ ,טנַאיװָארּפ

 -סנַארט םעד טצישַאב רעוועג טימ ןבָאה עלירב ךירנַײה טימ ןעמַאזוצ רע ןעוו ,קינדור

 ,(154 'ז) שיריל רעייז םעד ןגעוו זדנוא טלייצרעד וועיל ,טרָאט

 -רעביא רעד ףיא ,רעגייטש-סנבעל ןפיוא עיצולָאװער רעד ןופ גנוקריוו יד

 רעד דרוד ןבעגעגרעביא שירעלטסניק ןוועיל ןופ ךיוא טרעוװ ןשטנעמ ןופ גנונצרעד

 םישזער רעַײנ ַא טציא זיא'ס זַא ,וָאנַאװיא ןדנילב םוצ רעטעברַא ןַא ןופ עקילּפער

 :בַײװ סָאד ןגָאלש טשינ רעמ רָאט ןעמ ןיא

 רעטלַא רעד רעמ ָאטשינ !םישזער רעַײנ ַא זיא טנַײה ?זיא סָאװ ןטרָאד ,יעה/, ---

 .(119 יז) ..."!ריד ףיוא ןגָאלש ַא רַאפ טרָאד סע זיא סָאװ ...םישזעד

 סָאװ ,סַײרכרוד עקידנטַײדַאב ,ןרעלעפ עקיטכיוו ךוב ןיא רימ ןעניפעג ךָאד

 ,טייקלופטרעוו ןַײז ןרענימרַאפ

 -נַאפעג סגירק עסַאמ רעסיורג ַא ןופ ףמַאק ןוא ןבעל סָאד טרעדליש ךוב סָאד

 -רַא וצ ריביס ןייק טקישעגקעװַא טָאה ןעמ סָאװ ,ךַײרטסע ןוא דנַאלשטַײד ןופ ענעג

 -עטַאט ,עשיזעניכ ,עשיסור יד טימ ךיז ייז ןענעגעגַאב ןטרָאד ,סעטכַאש יד ןיא ןטעב

 -שטנעמ/, ןענַײז ענעגנַאפעג ןוא רעטעברַא יד .רעטעברַא עקיטרָא ערעדנַא ןוא עשיר
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 ץנ אר עמָאּפ ר עדנַאסקעל ַא

 -ַאצ ןופ טכַאמ רעמַאזיורג רעד רעטנוא .ןעייטש ייז .זָאלטכער ןענַײז ,"ץלעמש רעכעל
 -שטנעמ, ןענַײז .ענעגנַאפעג ןוא רעטעברַא יד .רעטעברַא עקיטרָא ערעדנַא ןוא עשיר
 -נַארק ןופ ןדַײל ייז .ןרעגנוה ייז .ןסַײרפױא-עטכַאש ןופ םוא ןעמוק ייז .ןסעקרעשט
 טימ לופ .רעקירדרעטנוא ערעייז וצ סַאה טימ טלופרעביא ןענַײז ייז .ץומש ןופ ,ןטייק
 -ַאצ יד ןופ טקינַײּפעג ,ןגָאלשעג ןרעוו ייז .קיײרטש ַא ןיא סױרַא ןעייג ייז .טלָאװער
 רעד טימ ענעגנַאפעג יד ןופ טלָאװער רעד ךיז טנגעגַאב ףוס םוצ ,טניה-טולב עשיר
 ןייא ןיא ןעמַאװצ ךיז ןסיג עדייב .ריביס ןיא עיצולָאװער רעקידנסקַאװ רענײמעגלַא
 ,עיצולָאװער וצ ,גנוַײרּפַאב וצ סיוארָאפ ךיז טסַײר סָאװ ,םָארטש

 םעד ןיא ןרעוו טקינייארַאפ שיטקעלַאיד טפרַאדעג ןבָאה ןעמָארטש ייווַצ יד טָא
 ,טריזיטשטניס ,טריוויטָאמ ,קידנגַײצרעביא ןַײז טפרַאדעג ןבָאה ןעמָארטש עדייב .ךוב
 -געגנַאפעג רעד ןופ לייט רעד זַא ,דלַאב ריא טליפ ךוב סָאד ןענעיילרעביא ןכָאנ רעבָא
 לייט רעד רעדייא ןרָאװעג ןבעגעג רעסעב זיא ןוא ןכָארטשעגרעטנוא רעמ זיא טפַאש
 טעמדיוו טפַאשנעגנַאפעג ןופ לייט םעד שטָאכ ,עיצולָאװער רעד ןופ ,טַײהַײרּפ רעד ןופ
 טריזילַאיצעּפס ךיז טָאה וועיל זַא ,קורדנַײא םעד טָאה ריא .ץַאלּפ ליפוצ ןיוש רשפא רע
 -ליורג ןוא -רעדיוש ,טנלע ןוא עיצַאטַאולּפסקע ןלָאמ ףיוא ,ןעגנוקינַײּפ ןרעדליש ףיוא
 וצ ןיוש טקירדעגסיוא טפָא ןרעװ ןעיידיא ערענָאיצולָאװער יד דָארג ןוא .רעדליב
 יד טשינ ןסייוו יצ, :(68 טַײז ףיוא) טגערפ וועיל .שירעדליב טשינ ןוא שיטסיצילבוּפ
 ןערדאק-וורעזער עסיורג ןַארַאפ ןענַײז ענעגנַאפעג יד ןשיוצ זַא ,ןרענָאיצולָאװער
 קידנעטשלופ םעד ןיא זדנוא טָאה ןײלַא וועיל רעבָא .??טימַאניד ןרענָאיצולָאװער ןופ
 -עגפיוא סע טָאה רע .שירעלטסניק גונעג ןזיוװַאב טשינ זדנוא סע ,טגַײצרעביא טשינ
 רע שטָאכ .(44 'ז) "עיכיטס קיטש ַא? יװ ןלָאמעג טרעוו קַײרטש רעד .שיכיטס טסַאפ
 יז ןכַאמ וצ גונעג טשינ רעבָא סע זיא ,ןדלעה ענַײז ןופ סקּוװ ןטמיטשַאב ַא טזַײוװ
 טרעדלישעג טרעוו עיצולָאװער יד .ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ רעריפנָא יד רַאֿפ
 ןופ ,לייטנָא ןטקעריד רעייז ןָא ,גנילצולּפ יװ ױזַא טמוק יז ,טכַאמ עקידנסיורד ַא יו

 ,ןילַא ייז ַײב ןרעוו ףַײר לָאז יז ,קינייװעניא ןופ ןעמוק לָאז יז טָאטשנָא ,ץעגרע

 .ךוב ןיא עירעלַאג-שזַאנָאסרעּפ עקיזיר יד ןגיוא יד ןיא ךיוא ךיז טפרַאװ סע

 "אב ליפױזַא טריפעגסױרַא ךוב ןייא ןיא ןבָאה רעבַײרש עטסטמירַאב יד ןופ קיניײיװ
 זארג זיא סָאד .ןעמענ טרעדנוה ַא םורַא טלייצעגנָא בָאה'כ .ןסנייא ,ןשטנעמ ערעדנוז

 רעבַא זיא'ס .קרעו םענופ טיײקשיטסילַאער רעד רַאפ טדער סָאד .הלעמ עסיורג ַא

 "נעייגליברַאפ טנָאמרעד יװ זיולב ןרעוו טרעדנוה יד ןופ קיצכַא םורַא סָאװ ,טוג טשינ

 .ןרוגיפ עשידָאזיּפע זיולב ןענַײז עקירעביא יד ןוא .סנטָאש ייז ןופ טבַײלב סע ,קיד

 ןענַײז ,ןסָאלשעגנַײא ןוועיל ,"עיצולָאװער יד ןכוז סָאװ ,ןשטנעמ ריפ/, יד וליפַא
 -ידניא ןרעוװ ייז שטָאכ ,ןטלַאטשעג עטריזיּפיט עטלקיװעגרעדנַאנופ גונעג ןייק טשינ
 ,עכלעזַא .ריפ יד ןופ רעטסקרַאטש רעד טשינ דָארג זיא ןײלַא וועיל .טריזילַאודיוו

 רעד רעדָא ,ווװַאטסירּפ רעד ,עלירב ךירנַײה ,ַאלוביבַאכ ,ווָאצעינזוק יו ,ליּפשַײב םוצ
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 תוכ לט-יגורה 9 שיט ע װָא ס יד

 רעד יװ ,ךוב ןיא טריזיּפיט רעקינייװ טשינ ןענַײז דלעפנטסיד דלעה-"רוטקוינָאק;
 : ,גנילריפ

 עטריזיפיט גונעג ןייק טשינ רעבָא ,ןדנעטשמוא עטריזיּפיט ךוב ןיא ןבָאה רימ
 | - | .ןדלעה

 עשיטסיװעשלָאב ַא ךוב ןיא רעטשרע רעד טיג ,רענעגושמ ַא ,רעלדניש עדַארג
 ןטימ קַארוד עשזָאיִרעס עדַארג ןגױא יד ןעמעלַא "טנפע/ ןוא גירק ןופ גנוצַאשּפָא

 ןעקנַאדעג עשיטסיוװעשלָאב יד ערעדנַא יד ןופ רעירפ ףיוא טמענ ?חומ ןטשימעצ;
 יו טרעדלישעג ךיוא טרעװ ,ךוב ןיא קיוװעשלָאב רעטסטריזיּפיט רעד ,ווָאצעינזוק ןיא
 ,"לטשרעב-ןָאצ,, ןפורעגנָא טרעוו ןוא *קַאדושט;, ַא

 רעד יו ,ןלעטש ןוא רעדליב"ןסַאמ ,ןעלטיּפַאק עשירעלטסניק טגָאמרַאפ ךוב סָאד

 יד ,קײרטש רעד ,"ַאטכַאש ַאיַאקסװַאלסוגָאב , לטיּפַאק רעד ,"ןשטנעמ 41, לטיּפַאק

 ,קָאשטלָאט רעד ,קינדור יקסוואכרַאברעוא ןיא שינעגעגַאב יד ,קַארַאב ןיא רעזעניכ

 סָאװ ,ןגיוא יד ןיא ךַײא ךיז טפרַאװ סע רעבָא .ַא"א ,ווַאטסירּפ ןטימ גָאלַאיד סקַאנטָאר

 -טילעפ ,טייקשיטסיצילבוּפ ,דייר ןופ ץַײלּפרעביא ןַא ריא טניפעג םעד טימ ןעמַאזוצ

 ןענַײז טָאװ ,ןלַאטעד רועיש ַא ןָא ןוא ןטייקכַאלּפ ,סעיצַאזירַאגלּוװ ,טײקשיטסינָאט

 | 0 | ,קרעוװ ןרַאפ ךעלטנזעוו טשינ

 טשינ זיאס .סעטכַאש ענעדיישרַאפ יד ןופ ןעגנובַײרשַאב עיונעג וצ ןעניפעג רימ

 יא .אקנעיַאװ ַאקװָאלסַאמ יא ,ַאטכַאש ַאיַאקסוװַאלסוגָאב יד יא ןלָאמ וצ קיטיינ ןעוועג

 ןיילַא וועיל ךָאד טגָאז .קינדור יקסמָאס יא ,יקסנידשזעדַאנ יא ,קינדור יקסוװָאּכַאברעוא

 רעקינייוק ןעוועג ךעלטנגייא זיא ןקַארַאב יד ןשיוצ דיישרעטנוא דעד זַא ,ךוב ןיא

 -עג רעדָא טלּפָאטעג ןשטירּפ ,רעמערַאװ רעדָא רעטלעק ןעוועג זיא ;זַײל רעמ רעדָא

 -ירווָאג ןַאװיא ןעוועג רָאטקעריד רעד זיא עטכַאש ןייא ןיא סָאװ ;(41 'ז) ?טכַאפַײרד

 .שטיווָאלװַאּפ לעװַאּפ ןטירד ןיא ןוא שטיערדנַא יערדנַא -- רעטייווצ ַא ןיא ,שטיװָאל

 ןליורג וצ ףיוא ןרעה ןליורג ליפוצ .סעטכַאש יד ןריזיטעטניס טפרַאדַאב טלָאװימ

 ןגעוו גנולדנַאהּפָא עצנַאג ַא ,לטיּפַאק ץנַאג ַא קיטיינ ןעוועג טשינ רשפא זיא'ס

 ,קעשטיד טסילַאיצעּפס ַא ןטרָאד ןַארַאפ ,(77-73) ןטַײז ריפ עצנַאג טמענרַאפ סָאװ ,זַײל

 םעד ןופ עיגָאלָאכיסּפ ןוא עימָאטַאנַא רעד ןגעוו טַאטקַארט ןצנַאג ַא ןפַאשעג טָאה סָאװ

 ןשטנעמ רעטרעדנוה, :קרַאמער ַאלדַא דליב קרַאטש ַא עדַארג זיא'ט ,ןימ ןקידנכירק

 יו ,(123 טַײז ףיוא) ןַארַאפ זיא דליב שיקרַאמעד ַאזַא ךָאנ ."ןזיוה עטזָאלעגּפָארַא טימ

 רעדליב ןימ רעד טָא ךיז טמענ ןקרַאמער ַײב ךיוא רעבָא .טרינַאנָא קַארַאב רעצנַאג א

 ןָאלּפ ךעלקערש ַארַאפ סָאװ ןסייו רימ ,תמא .םזיגָאלָאיב ןוא םזילַארוטַאנ ןַײז ןופ

 ,גירק-רעגריב ןתעב רעדָא רעדלעפטכַאלש יד ףיוא רענלעז יד רַאפ ןעוועג זיא ןַײל

 ןבַײרש ןעק'מ .טסקעטנָאק ןקירעהעג ןגעוו ,סָאמ רעשירעלטסניק ןגעוו זיא עגַארפ יד

 רימ .טנוזעגמוא זיא ליפ וצ סָאװ רעבָא .שירעלטסניק ןַײז לָאז'ס ןוא זַײל ןגעוו וליִפַא
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 ץנ אר עמָאּפ ר עדנַאסקצעלא

 -עמ ןבעג וצ גונעג טשינ זיא'ס .ְךַאפ םעד ןיא ןריזילַאיצעּפס וצ ךיז טשינ ךָאד ןעייג
 .ךוב ןרַאפ ךעלטנזעוו טשינ זיא'ס ביוא ,לַאירעטַאמ ןקרַאטש ,ןשיטַאמַארדָאל

 רעשיגָאלָאיב ַאזַא טימ קיטָארע ליפזַא ךוב ןיא ןעוועג קיטיינ טשינ ךיוא זיא'ס
 טימ טפָא ךיז טצענערג סע זַא ,טיקכעלטקניּפ רעשיטסילַארוטַאנ ןוא טײקטעקַאנ

 :עקשַאלַאטַאק רעטשרע רעד ןיא ?ןסעומש עקיטפַאז, יד ךיז טנָאמרעד .סרעגרע סעּפע

 טָאה סע ּוװ ,לזַײה םעניא ןקַאנטָאר טימ השעמ יד ;עדליטַאמ ןַײז ןגעוו דייר סעקנַאה

 -סעה יד ןוא ;יקלָאק לטעטש ןיא לדיימ ענעגנַאהעגפיוא יד ;לגרָאג יכדרמ טריפעג ייז
 זיא'ס ,עקשַאלַאטַאק רעטייווצ רעד ןיא ַאנװוָארדנַאסקעלַא ַאיסַאטסַאנ טימ ענעצס עכעל
 וצ עבַאגפױא יד ןבעגעג וועיל טָאה עקטוטיטסָארּפ ַא דָארג סָאװרַאפ רָאלק טשינ

 טָאה רע זַא ,ךיז טכוד .סעקיוװעשלָאב יד טימ "רעכוז-עיצולָאװער ריפ, יד ןדניברַאפ

 ,געוו רעדנַא ןַא ןעניפעג טנעקעג

 טָא .םזילַארוטַאנ-ךַארּפש ןוא -ליטס רעד ןגיוא יד ןיא קרַאטש ךיז טפרַאװ סע
 יד ןעניז ןיא בָאה ךיא .טלַאהניא ןקידנכערּפשטנַא ןַא טקירדעגסיוא טָאה םערָאפ יד

 -ַאלב , יד ,ןעמרָאפ עלַאנָאיצַאנ ענעדיישרַאפ יד ןיא ..?סעמַאמ, יד ,ןסעומש ?עטעפ;

 -ישע טרָאװ ןטימ טכיורבסימ ליפ וצ ןיוש טָאה עקנַאה .ךַארּפש ?עטסָאדַאב, "עס

 רע .רעטסָאדַאב ,טסָאדַאב ,טכַאמַאב :טרינילקעד ליפ וצ ןיוש טָאה וועיל ןוא ."עס
 ,ןשזַאנָאסרעּפ ענַײז ןריזירעטקַארַאכ וצ ןעלטימ ערעלעדייא ןצונַאב טנעקעג טָאה

 -זינַאלָאּפ ,ןעמזירעמשטַײד ,ןעמזילַאיצניװָארּפ ןופ שינעציילפרַאפ ַא טניפעג ריא

 שיסור ףיוא ןזַארפ ןוא ןקורדסיוא עקיטיינמוא רועיש ַא ןָא .ןעמזיא ערעדנַא ןוא ןעמ

 -רַא ךיוא ןַארַאפ .ױבצַאז ןשירעמשטַײד ןופ ןליּפשַײב רועיש ַא ןָא .שטַײד ףיוא ןוא

 םוצ .וקַאנטָאר .ןסוסּפַאיל ןליפַא ןוא ןטײקיסעלכַאנ:ךַארּפש .,ןעמזירַאגלּוװ ,ןעמזִיַאצ

 טָא .1918 רָאי ןיא ךָאנ "ינילָאסומ ןופ עזָאּפ רעד ןיא, קעװַא וועיל טלעטש ,ליּפשַײב

 טעטילַאװק יד ּפָארַא ןקירעדינ ןטײקיסעלכַאנ ערַאבזָאלרעדמוא ,עכעלסירדרַאפ יד

 .ךוב ןופ

 יד טנַאקַאב זיא'ס .ךוב ךעלטכישעג ַא זיא "עיצולָאװער יד ןכוז ןשטנעמ ריפ;

 ַא ןיא .טײהנעגנַאגרַאפ רעד ףיוא טדנעװעג קיטילָאּפ זיא עטכישעג זַא ,עלומרָאפ

 סע ּוװ ןדנעטשמוא עטריזיּפיט יד ןבעג ןעמ זומ קרעװ ךעלטכישעג-שירעלטסניק

 עטריזעטניס ןַײז ןפרַאד ןדלעה יד .ןטלַאטשעג עטריזיּפיט יד ןקריוו ןוא ךיז ןרימרָאפ

 ,טריוװיטָאמ ,קיסעמצעזעג ןַײז ןפרַאד ןעגנולדנַאה ערעייז .טכיש רעייז ןופ רעיײטשרָאט

 עכעלטפַאשלעזעג יד ןופ ,סעיצַאטיס עטרעדלישעג יד ןופ טגנידַאב-וויטקעיבָא

 טקעלּפטנַא ןוא טקירדעגסיוא טרעוו עלַאיצָאס סָאד ,ענײמעגלַא סָאד לַײװ .ןעגנוָיצַאב

 ןשירָאטסיה רימ ןעמוקַאב טלָאמעד ,ןטלַאטשעג ןוא ןּפיט יד ךרוד ,ןרעדנוזַאב ןכרוד

 ,שינעטנעקרעד עוויטקעיבָא ,תמא

 -ַאנ ןופ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ יד ןופ ךס ַא רימ ןעניפעג ךוב סוועיל ןיא
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 תוכ 'למ :יגור ה 39 שיט עװָאס יד

 לַאירעטַאמ ןשיריפמע ןקיזיר ַא ,טייקשיטסיצילבוּפ ךס ַא ןעניפעג רימ .םזילַארוט

 טימ טלעוװו ַא ןעניפעג רימ .ןעגנורענײמעגלַארַאפ עשירעלטסניק גונעג טשינ ןיא

 טָאה רע .דליב שיטעטניס סָאד ןלעטשרַאפ סָאװ ,םיטרּפ ןופ ץיילפרעביא ןַא ,ןטקַאּכ

 עלַאיצָאס יד ןעזרַאפ ,רעמייב יד ןעזרַאפ רע טָאה דלַאװ םעד ןיא .ןריולרַאפ יוװ ךיז

 -ָאלַאיב טימ ןטיברַאפ רע טָאה ןסעצָארּפ עלַאיצָאס ,ןטלַאטשעג עטריזיּפיט יד ,ןּפיט
 | ,ןטנעמָאמ עשיג

 םוצ ,רע טרעלקרעד "רעכוז-עיצולָאװערע ריפ יד ןופ טײקשירענָאיצולָאװער יד

 ןופ ןרַאטנוב ,סעקישטשווָאטנוב עקיבייא ןעוועג ןענַײז ייז סָאװ ,טימרעד ,ליּפשַײב

 ןיא ,ןּפיט ןייק ןיא ןסקַאװעגסיוא טשינ םיא ַײב יז ןענַײז ,ןטסירוטנַאװַא ,רוטַאנ רעד

 עכעלטפַאשלעזעג ןופ ,ןטפַאשגדַײל עשיטילָאּפ-לַאיצָאס ןופ רעגערט ןוא רעקירדסיוא

 ןוא ןדַײל עשיגָאלָאיב ןוא עשיגָאלָאיזיפ יד ףיוא ּפָארט םעד טלעטש רע .ןסעצָארּפ

 -ַאב ןטנעמָאמ עשיגָאלָאיב ףיוא ןסעצָארּפ עלַאיצָאס ןטַײברַאפ ַאזַא ןופ ,ןטפַאשנדַײל

 ַאיסַאטסַאנַא ,ןיינ;) עיצולָאװער ןופ רעגערט ַא טרעוו עקטוטיטסָארּפ ַא זַא ,ךיז טמוק

 טשינ רעיש --- עקטוטיטסָארּפ ַא טימ ןפָאלש סָאד ןוא ;?ןפלעה טעוו ַאנװָארדנַאסקעלא

 ,טקַא רערענָאיצולָאװער ַא

 ?ןַײרַא םינּפ ןיא רָאטקעריד םעד תמא םעד ןגָאז וצ ןעגנוווצעג ןצירפ טָאה סָאװ

 ?סעטכַאש יד ןיא שזַאטָאבַאס םעד ןריזינַאגרָא וצ ןעגנוווצעג םיא טָאה סָאװ

 ץירפ .ןרעדנוזַאב ןכרוד טקירדעגסױא טרעװ עניימעגלַא סָאד זַא ,ןטלַאה רימ

 ןלַאיצָאס םענופ רעקירדסיוא רעד ןעוועג זיא רע לַײװ ןעגנוווצעג ןרָאװעג וצרעד זיא

 ןטכיש ערענָאיצולָאװער ןופ ,ןסעצָארּפ עשיטילָאּפ-ךעלטפַאשלעזעג ןופ ,טסעטָארּפ

 ןופ זיא רע לַײװ ,ןעגנוװצעג וצרעד ןעוועג זיא ץירפ זַא ,(59 'ז) טגָאז וועיל רעבָא

 ןפיוא ןטלעז טקוק ןשטנעמ ןופ עיגרענע יד לַײװ ,?קינװָאטנוב, ַא ןעוועג ןָא קיביײא

 ,גנורעלקרעד עשיגָאלָאיב ןייר ַא ,וו"זַאא דנַאטשוצ-טנוזעג

 טגָאז ,רַאפרעד ?קַײרטש םעד ןריזינַאגרָא טלָאװעג קַאנטָאר טָאה סָאװרַאפ ןוא

 -עדנַא יד יוװ ,"ןוורענ ענרעזַײא , עלעיצעּפס טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע לַײװ ,וועיל

 -עג ךיז טָאה סָאװ ,?סערוטנַאװַא וצ קשח, ןוא "ןרעטקַארַאכ, עכעלנע טימ ,ַײרד ער

 ןסירעגרעדנַאנַאפ טָאה רע !עיגָאלָאיב רעדיוװ ."בירט ןוויטקניטסניא; ןַא ןופ ןעמונ

 ןופ ןטלַאטשעג יד ,םענײמעגלַא םענופ ערעדנוזַאב סָאד ,טקעיבָא ןופ טקעיבוס םעד

 טשינ ןעעז רימ .ךוב ןיא ןדלעה יד ןופ רעלעפ רעד טגיל ןירעד .ןדנעטשמוא יד

 ,ןשזַאנָאסרעּפ יד ןופ גנולקיװטנַא עלופ ןייק

 ןוא רעטסקיניזטסּוװַאב רעד זיא עיצולָאװער יד ןכוז סָאװ ,ןשטנעמ ריפ יד ןופ

 טלעוװ ַא ןעוועגסיוא זיא קַאנטָאר זַא ,ןײלַא טלייצרעד וועיל .קַאנטָאר רעטסטלזב

 וועיל ,ןוועיל ןופ קיניזטסּוװַאב רעמ זיא רע .גרובמַאה ,ןילרעב ,ןָאדנָאל ,זירַאּפ ןיא --

 -ַאסַאמ רעמ זיא עקנַאה .ןעקנַאה ןופ רעפַײר-שיטילָאּפ יו ןבעגעג ךוב ןיא רעבָא זיא

 ,רעריפ יוװ ,קיוי
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 ץ נאר עמָאּפ ר צדגַאסקעלא

 ןַײז יצ ןזיװַאב ןבָאה ייז זַא ,וועיל זדנוא טלייצרעד ןקַאנטָאר ןוא ןעקנַאה ןגעוו .-

 -ײצכַײלג ,זדנוא טלייצרעד וועיל יו .,טָאה עקנַאה .גירק ןרַאפ ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 ןוא ,סָאבעלַאב ןטוג ַא ַײב קירבַאפד לבעמ .ַא ַא ןיא ןטעברַא וצ , ,טמולחעג טלָאמעד .קיט

 םיורט רעשיּפיט ַא .ךעלרעדניק סקעז ןריובעג .ןבָאה ןיוש םיא לָאז עדליטַאמ הלב .ןַײז

 יירעטעֶב ?ברַא ןכעלרעגריבניילק ַא ןופ

 ,ךיוא ןסייוו רימ :ידלעה- רעבַײװ, ַא ןעוועג זיא רע זַא ,רימ ןסייוו ןקַאנטַאר ןגעוו

 -ינ ,רעכעלרעגריבניילק ַא ךיוא .רעטכיד ןוא ןטנעגילעטניא סַאהעג טנַײפ טָאה רע זַא

 -עג שיטנַאמָאר ןוא..טרַאצ זיא ,ייז ןופ רעטסגנַיי רעד ,ץירפ .ךירטש .רעשיטסיליה

 -סעווש ייווצ טַאהעג .,ןירב ןיא טרידוטש טָאה רע זַא ,רימ ןסייוו םיא.ןגעוו .טמיטש

 .ןדַאלַאב סרעליש טַאהעג ביל ןוא רעט
26 

 לא

 רעד יו ,םירבח עגַײז ןופ ךס ןייק טימ סיִוא טשיג ךיוא ךיז טלייט ןיילַא וועיל ןוא

 ללכב .ענעגנַאפעג עסַאמ רעד ןופ ךס ןייק טימ סיוא טשינ ךיז טלייט גנילריפ רעצנַאג

 וועיל טָאה רשפא .ןכָארטשעגרעטנוא גונעג טשינ ריפ יד ןופ לָאר עקידנריפנָא יד זיא

 זַא ,טכַאד רימ רעבָא ןדלעה ענַײז ןופ טײקידװעסַאמ יד ןענָאטַאב טלָאװעג טימרעד

 טײקידװעסַאמ יד .ךוב ןיא ןפמַאק יד ןופ גנוסַאפפיוא רעשיכיטס רעד ןופ ךיז טמענ סָאד

 -ַאטשעגּפָא רעמ יד וצ ךיז "ןזָאלּפָארַא; ןופ ןיז םעניא ןרָאװעג טכיורבסימ טּפָא זיא

 טימ ןריפנָא ,ןריזינַאגרָא ייז ,ךיז וצ ?ןבייהפיוא, ייז טָאטשנא .עסַאמ רעד ןופ ענענ

 ."שיצולָאװער רעד ןופ געוו םעד ףיוא ,רעטַײװ, ץלַא ייז טימ ןייג ןוא ייז

 -לָש עשיטַאנַאפ עמערָא ַײב ןגיוצרעד ךיז טָאה רע זַא ,ךיז ןגעוו טלייצרעד וועיל

 וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא טנגוי רעטסירפ רעד ןופ .ףרָאד םענעפרָאװרַאפ ַא ןיא ןרעמ

 ןוא גירק ןיא רָאי ןייא ןעוועג זיא רע זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד ךוב ןופ .רעווש ןטעברַא

 זיא רעדורב רערעטלע ןַא רענַײז זַא ןוא ,טפַאשנעגנַאפעג ןיא רָאי בלַאה ַא טימ ייווצ

 ,גירק ןתעב ןרָאװעג טעגרהרעד

 -צעל רעד ןוועיל ַײב טסייה ױזַא) ?עיצולָאװער רעד טימ געוו םעד ףיוא ,רעטַײוװ, = |

 ,קינדור יקסמָאס ןופ ילוק םעד ,ןישטדזַאישט ךיוא רימ ןעניפעג (ךוב ןופ לטיּפַאק רעט

 ךָאנ טרעוו רע .קַאב ַא ןסירעגּפָא ףלָאװ ַא םיא טָאה ןפיולטנַא וצ ךוזרַאפ ַא ַײב סָאװ

 -ַארטסיגער רעד רעסיוא .רעײדרַאװג-טיור סלַא ןיוש ךוב ףוס םוצ טנַאמרעד לָאמַא

 | ,םיא ןגעו רעמ טשינ רימ ןסייוו ןטקַאפ עטנָאמרעד יד ןופ טיצ

 .ךיז טקנעדעגרָאפ סָאװ ּפיט ַא זיא רע ,עלומַאכ םעד קיציא ךיוא ןעניפעג רימ

 ןבָאה סקּוװ ןַײז רעבָא .ףרָאד רענַאיצילַאג ַא ןופ רעיױּפ רעשידִיי רעמערָא ןַא זיא'ס

 -גיא סוועיל .סיוא טשינ רָאג טימ ךיז טלייט טייקשידִיי ןַײז .ןעזעג קינייוװ ךיוא רימ

 ענַײז ןופ םערָאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןעגנולשעגנַײא ליפוצ טָאה טַײקשיטסילַאנָאיצַאנרעט

 ןופ ןטנעמעלע-השורי ןוא ןעגנוקריוו ןייק םיא ַײב טשינ טעמכ טניפעג ריא .ןדלעה

 .גנויצרעד ןוא םייה רעשידַיי רעד
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 ת וו כ ל מ - י גור ה ע שיט ע װאס יד

 -יפעג רימ .רוגיפ עשידָאזיּפע ןַא יו רעמ טשינ ךיוא .ןעשזָאירעס ןעניפעג רימ
 ןענעק רימ .לעטרַא-ךורבנייטש ןיא סעקיװעשלָאב יד ןוֿפ רעגנעהנָא רעד ,ָאקנַאװ ןענ
 םיא רימ ןפערט ףוס םַײב ןוא .לעטרַא ןיא עיסוקסיד רעקיצנייא רעד ןופ זיולב םיא
 .םיא ןופ טשינ רימ ןסייוו רעמ .עידרַאװג רעטיור רעד ןופ גנוליײטּפָא סקַאנטָאר ןיא

 טנַאדגעמָאק סקַאנטָאר ךוב ןיא לָאמ עטצעל ןוא עטשרע סָאד ךָאנ ןעגיפעג רימ
 .ןכירטש עשיפַארגָאיֿב עטלייצעג טימ רָאפ זדנוא םיא טלעטש וועיל ,ש טנַאנעטײלרעבָא
 טשינ ןוא "רענעגנודעג, ןייק טשינ זיא רע זַא ,ןוועיל טלייצרעד .ש טנַאנעטײלרעבַא
 זיא רעטָאפ ןַײז .ןבעל סָאד עיצולָאװער רעד וצ טריפעג טָאה םיא ,טסירוטנַאװַא ןייק
 ןַא ןעוועג זיא רע .ןטרָאק ןיא טלעג עצנַאג סָאד טליּפשרַאפ ןוא רעציזַאבטוג ַא ןעוועג
 רעטמַאַאבדןַאב ַא ןרָאװעג ךָאנרעד זיא ,.ש טנַאנעטײלרעבָא ,ןײלַא רע ןוא .רעקילעדַא
 -נעגנַאפעג ןיא .ןסיש ןופ הכאלמ יד טנרעלעג טוג רע טָאה גירק ןיא .טשעּפַאדוב ןיא
 ,עגושמ ןוא קנַארק זיא טפַאשלעזעג עשיעּפָאריײא יד זַא ,ןרָאװעג ריווועג רע זיא טפַאש
 ָאד רע טייטש טציא ןוא .לכש ןכעלשטנעמ םוצ טריפרעד םיא טָאה עיצולָאװער יד
 קַאנטָאר .(170 .ז) ."עקירעביא סָאד ןלייצרעד קַאנטָאר לָאז ...ןוא ,עקינַײז ןשיווצ ---
 .טלייצרעד טשינ רעמ ךיוא םיא ןגעוו זדנוא טָאה וועיל ןוא .טלייצרעד טשינ רעמ טָאה
 -ייל ןקידרעטעּפש ןָא טנָאמרעד) .ש טנַאנעטײלרעבָא ןופ געוו רעד .דָאש ַא זיא'ס ןוא
 ,קידנרעלַאב ןוא טנַאסערעטניא רָאג זיב ןַײז טלָאװ (רעגנירעש טנַאנעט

 רעד עטסטנַאסערעטניא יד ןופ רענייא זיא ךוב םעניא ןדלעה עוויטיזָאּפ יד ןופ
 ןיא וועיל םיא טזָאלרַאפ לטיּפַאק ןטשרע ןכָאנ ,ַאלוביבַאכ רעטעברַא רעשירעטָאט
 רעד ןרָאװעג רעטעּפש זיא ַאלוביבַאכ זַא ,זיולב רע טנָאמרעד ךוב ףוס םוצ .ןצנַאג
 ןופ רעירפ זיא ַאלוביבַאכ ."ַאטכַאש ַאיַאקסוַאלסוגָאב, רעד ןיא טעװָאס ןופ רעציזרָאפ
 -ַאטַאולּפסקע רעכעלשטנעממוא רעד ןגעק רענרָאצ ַא יוװ ,ןרָאװעג ןזיוועג זיולב ןוועיל
 ;רעטרעװ יד טימ םיא טריזירעטקַארַאכ וועיל .שיטסילַאטַאפ .ןוא וויסַאּפ רעבָא .עיצ
 ,טכירעגמוא ענדָאמ זיא'ס ןוא ."טיוט ןופ רעגניזַאב רעד -- ןבעל ןופ רעכַאלּפָא רעד;
 געוו סָאלוביבַאכ .טעװָאס ןופ רעציזרָאפ זיא רע זַא ,רעטעּפש ךיז ןסיוורעד רימ ןעוו
 -עגפיוא טשינ זדנוא רַאפ םיא טָאה וועיל ןוא רעטנַאסערעטניא רָאג-זיב ַא ךיוא זיא
 : : .טקעד

 רעשיטנַאמָאר ַא יו ,רָאעטעמ ַא יו ךרוד טבעווש ַאיביא רעטכָאט סַאלוביבַאכ
 טַארַאב ףיוא רעביא יז טזָאל ,ריא ךָאנ טפָא טקנעב רע שטָאכ ,וועיל רעבָא .ןטָאש
 -עגקעװַא זיא יז זַא ,רָאנ זדנוא רע טעדלעמ ךוב ףוס םוצ ,לטיּפַאק ןטשרע ןיא דלַאב
 ךיוא ןוא קרעוװ ןצנַאג ןכרוד ןריפ טפרַאדעג יז טלָאװ רע זַא ,ןַײז ןעק'ס ןוא .ןברָאטש
 | | י ,ץַאלּפ ַא ןעניפעג ריא רַאפ

 רעטעברַא ןשיסור םעד ןָא טפור וועיל יװ ,ַאלוביבַאכ רעשיסור ַא ךָאנ ןַארַאפ
 ןטשרע ןופ עיידיא יד ןבעגעג טָאה רע .סעדער דָארג ןיוש טלַאה ינשזורטס .ינשזורטס
 ןענייוו ,בַײװ יד ןגָאלש ,ןרוכיש וועיל םיא טזָאל ןגעוו טסעד ןופ .טכַאש ןיא קַײרטש
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 ץזנ אר עמָאּפ ר עדנַאסקלעלַא

 -עג טשינ ןוא ןגָאלשעג טשינ בַײװ יד שטָאכ טָאה ַאלוביבַאכ .לַאטנעמיטנעס ןַײז ןוא

 סייוו -- שרעדנַא ױזַא ןַײז אקווד זומ ַאלוביבַאכ רעשיסור רעד סָאװרַאפ ןוא .טרוכיש

 -ור רעד ןופ גנוסַאפפיוא רעטלּפירקרַאפ ַא בילוצ טשינ סיוועג ךָאד זיא'ס .טשינ ךיא

 ...םערָאפ רעלַאנָאיצַאנ רעשיס

 טכַאמעגכרוד טָאה רע .עלירב ךירנייה סיוא ךָאנ ךיז טלייט ענעגנַאפעג יד ןופ

 רעטעּפש .רעטכיד ןשיטסיפיצַאּפ ַא זיב רעטכיד טסנוק:בילוצ-טסנוק ַא ןופ געוו םעד

 םיא ןעמ טעז לָאמ עטצעל סָאד ןוא .געוו-סנבעל ןַײז ןופ עיזיווער ַא ךרוד רע טריפ

 ןבעל ןייז טימ טריקיזיר רע יװ ,טנַאיװָארּפ טרָאּפסנַארט ַא רעוועג טימ ןקידייטראפ

 ,טנַאזירָאה סוועיל ןופ ןדנּוװשרַאפ ץעגרע רע זיא םעד ךָאנ .עיצולָאװער יד ןטיהוצּפָא

 -ירוװַאג ,שטיװעלַאכימ ,וָאצעינוװק :סעקיװעשלָאב עּפורג ַא ךיוא ןבָאה רימ

 ,סעדער עקיצנייא ןופ זיולב רימ ןסייו ַײרד עטצעל יד ןגעוו .ןיטנַאטסנָאק ,שטיל

 ןרָאװעג ןבעגעג רעקינייוװ-רעמ זיא סָאװ ,קיוװעשלָאב רעקיצנייא רעד .ןטלַאה ייז סָאװ

 ,וָאצעינזוק זיא ךוב ןיא

 ."לטשרעבדזָאצ , םיא טפור רע .טריזילַאנַאב ןווָאצעינזוק וליפַא רעבָא טָאה וועיל

 טזַאל ויעיל .ןפורעגסױרַא עיצַאיצָאסַא-דליב ַאזַא ןוועיל יב ןבָאה סעצנָאװ ענַײז לַײוװ

 ךַארּפש ַא טימ ןדייר םיא טזָאל רע ."םערעוו ,יעה, :רעדניק ענעגייא ענַײז ןפור םיא

 רוגיפ עטסוװיטיזָאּפ יד טרעדלישעג טרעוװ ױזַא ."סיוא ןייצ יד םיא קַאה ךיא, ןופ

 ,ךוב םעניפ

 ךעלטשער יד ןופ עקַאט ןוועיל ַײב ךיז טמענ טנעמעלע רעשיטסילַארוטַאנ רעד

 -ָאס יד ןקיניזַאב טנעקעג טשינ ךָאנ רע טָאה רַאפרעד .םיא יב טײקשירַאטנוב ןופ

 .םזיגָאלָאיב ןוא םזילַארוטַאנ ןיא ןלַאפעגנַײרַא טפָא רע זיא רַאּפרעד ,ןסעצָארּפ עלַאיצ

 .ןשזַאנַאסרעּפ עוויטַאגענ יד ןעמוקעגסױרַא ןוועיל ַײב ןענַײז רענעגנולעג ךס ַא

 רעד ,עקשַאלַאטַאק רעטייוצ רעד ןופ װַאטסירּפ רעד קרַאטש ךיז טקנעדעגרָאפ סע

 ןַא זיא װוַאטסירּפ ןוא ןקַאנטָאר ןשיװצ גָאלַאיד רעד .,ּפַארטַאס רעשירַאצ רעטצעל

 ,םירחוס ,סרָאטקעריד ענעדישרַאפ יד טנכייצעג ךיוא ןענַײז טוג .לרעּפ-טסנוק רעתמא

 .סדלעפנטסיד יד ,ענעגנַאפעג-"רוטקנוינָאק, יד ךיוא יװ ,סעקינשזַארטס ,סלבעפדלעפ

 ?םחנמ-רוטקנוינָאק , םעד טָא ךרוד טָאה וועיל ."ןעלדנעמ-םחנמ, ןופ לוגליג ַא זיא סָאד
 ןצנַאג ַא ןופ קיטסירעטקַארַאכ עשיגָאלָאיצַאס ַא לדליב ןצרוק ַא ןיא ןבעגעג "לדנעמ

 -ָאט ןוא לרַאק ןעוועג ךיוא ןענַײז ןענױשרַאּפ -רוטקנוינָאק עכלעזַא .ענעגנַאפעג טכיש

 ,לדניווש ןוא לדנַאה םוצ טּפַאכעג ךיז גנּוַײרפַאב רעד ךָאנ דלַאב ןבָאה סָאװ ,ישטַאב סָאמ

 ,עלַאמרָאנבָא-שיזיפ ןוא -לַאיצָאס יד ןופ םוקיטּפָאנַאפ רעד טרעדלישעג ךיוא זיא טוג

 ,לדירפ ץנַארפ ןוא שטורג ,עלעקישנייש ,ץיװָאקַארג ןירַאמ ,סַאלק רעטעּפ יוװ

 סוועיל ןופ ןרעלעפ עטסנרע יד ףיוא ןוא טייקיור רעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ןטייקכעלגעמ עשירעלטסניק עסיורג ענַײז ךיוא דלַאב רעבָא ןעמ טעז ,ךוב ןטשרע

 .טײקכעלטפַאשנדַײל ןַײז טימ ,םזיוויטקַא ןַײז טימ ,טעּפמיא ןַײז טימ ןָא ךַײא טקעטש רע

-- 160 -- 



 תוכ למ :י גור ה 9 שיט ע װאס יד

 -ַאּפמָאק ,טַײקידװעדײרַאב ,טײקנפלָאהַאבמוא עשיטסיליטס םיא ַײב טפָא טניפעג ריא

 -עג ַא ,עקיזיורב ַא ,עקורמוא ןַא זיא ךַארּפש ןַײז רעבָא ,טײקיסעלכַאנ עלענָאיציז

 -ויטקַא ןַײז .שיטסילַארוטַאנ וצ ,קידעבעל וצ לָאמ טפָא ןיוש ,עקידצבעל ַא ,עטנַאּפש

 -רוק ענַײז ךרוד טקירדעגסיוא לעמרָאפ םיא ַײב טרעוו טיײקכעלטפַאשנדַײל ןוא טייק

 -יינש ענַײז ךרוד ,ןרוגיפ לָאצ רעסיורג רעד ךרוד .ןגָאלַאיד ןוא ןצַאז עטקַאהעגּפָא עצ

 וצ טגיילעג טרעוו רעגייז רעד ןעוו ,14 טַײז ףיוא יוו) "סעקװאצנָאק ,-לעמעג עקידנד

 ."ןָאקיסקעל; ןיא עיפַארגָאילביב-ָאיב ןַײז ךיוא עז) .(עּפוק רעכעלשטנעמ רעד

,6 
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 ש ייק רַא מ ץרפ

)1952---1893( 

 עשידִיי עטסטמירַאב ןוא עטסוויטקודָארּפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ששיקרַאמ ץרפ

 עטקַארטסבַא עשירַאטנוב ייר עצנַאג ַא טימ ןעמוקעג זיא רע .רעטכיד עשיטעווָאס

 טקירדעגסיױא ךיוא ְךָאנ טָאה ןוא ןוויטָאמ עשימסָאק ,ןוויטָאמ-רעדנַאװ טימ רעדיל

 .עיצולָאװער רעד ןופ ?למוט-למוט , םעד

 דיל טשרע ןַײז ּוו ,"ןלעווע, רעדיל ךוב טשרע ןַײז טנַײשרעד 1919 רָאי ןיא

 :רעטרעוו עקידנגלָאפ יד טימ ןָא ךיז טבייה

 ,ךיד טימ ךיז ןגעז ךיא;

 ,טַײצ עקידנעײגרַאפ

 ,טַײהנעגנַאגרַאֿפ ,טינ ךיד ןָאק ךיא

 -- ךימ טינ טרעק ריא

 ..."טמולחעג ךַײא ךיז בָאה ךיא

 ןסיו טשינ ריא ןופ ליו רע ,טַײהנעגנַאגרַאפ רעד טימ ךיז םנגעז שיקרַאמ

 :טשינ םיא טרעמיק ,ןָא טשינ םיא טייג טפנוקוצ יד ךיוא רעבָא

 ,טפנוקוצ ןַײמ ,טסיב רעוו וד ןוא;

 ?רָאה עיורג ןיא ענעסקַאוורַאפ

 ,ריד טינ רעװעגיכ

 *! רָאנ רימ ךיז טסמולח דוד

 :םעד ףיױא רע טרעפטנע !:רעגַאב ןוא ןבערטש ןַײז טרָאפ זיא סָאװ רעבָא

 ,*דניצַא רעקיטשינל ,רענַײד ןיביכ,

 !דנילב
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 תוכ למ-יגור ה .עשיט עװָא ס יד

 !ךַײר ןיב'כ טייהרעדנילב ןוא
 ךַײלג עדייב ןברַאטש רימ
 ".ןריובעג ךַײלג ןרעוו ןוא

 םעד טימ ,"דניצַא ןקיטשינ, םעד טימ ןבעל וצ זיא לַאעדיא ןַײז ,טסייה סָאד

 ,טייֵקיזָאלגרָאז .ןגרָאז טשינ ךַאז ןייק ןגעוו ךיז ןוא דנילב ןבעל ,טנעמָאמ םענעבעגעג

 -יווידניא ,עשיטסִיָאגע יד-טָא ןוא .גנוזָאל סעשיקרַאמ טלָאמעד זיא --- טיײקיזָאלליצ

 .ןעוועג ןענַײז ןוא ,ךוב עצנַאג סָאד ךרוד ןעגנירד ןוויטָאמ עשיּפמערט ,עשיטסילַאוד

 ,רעכיב עשיפמערט ,עזָאלגרָאז עכעלנע עקידרעטעּפש ענַײז וצ ?ןלעוװוש, ,סיוא טזַײװ

 .(1920) "םתס , ןוא *ָאידַאר , ,(1920) "סָאּפ ןוא טסופ , יי

 -עגפיוא ןבָאה סָאװ ןטכיש ןופ ןעגנומיטש קירדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענַײז סָאד

 "םתס, ךוב םעניא זיולב .ןפוא ןשיטסילַאודיװידניא ןַא ףיוא עיצולָאװער יד ןעמונ

 ךיוא רעבָא ,עיצולָאװער-רעבָאטקָא יד ןרירַאב טקעריד טוװרּפעג ןיוש שיקרַאמ טָאה

 ןעגנַאזעג-ביול -- עטרעטסַײגַאב ,תמא -- עטקַארטסבַא ןייק ןופ רעטַײוװ רע זיא ָאז

 טשינ טלָאמעד ךָאנ רע טָאה עיצולָאװער רעד ןופ ןליצ יד ןוא תוחוכ יד .קעװַא טשינ

 ,ןעמונַאב

 ןופ גנורימרָאפסױא רעשירעלטסניק רעד ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיוא ךיז טָאה סָאד

 ,רעקיטסַאה ַא ,רעדליב עשילָאברעּפיה ענעדיישרַאפ ןופ רעגלַאװנָא ןיא :רעדיל .עגַײז

 יג ןרעדנַאװ ןופ וויטָאמ-טנורג םעד ריא טָאה םיא ַײב ךיוא .םטיר רעטעטסַארכעצ

 ,"סַאּפ ןוא טסוּפ, ,ױזַא "םתס , ,ױזַא טָאלג ,ליצ ַא ןָא ןוא ןיז ַא ןָא ,ןפיול

 עמעָאּפ רעסיורג סעשיקרַאמ ףיוא רעגנעל לסיב ַא ןלעטשּפָא ךָאנ ךיז ןלעװ רימ

 -ער ןשירַאצ םעד :טינשּפָא-טַײצ ןטיירב ַא םורַא טּפַאכ עמעָאּפ יד ,(1929) "רעדירב,

 ריא ןיא ןעניפעג רימ .גירק-רעגריב םעד ,המחלימ עשיטסילַאירעּפמיא יד ,םישז

 ,הכאלמ-לעב ןקידלטעטש םענופ ,רעגייטשסנבעל ןק'רלטעטש ןופ רעדליב עקיטכערּפ

 ,ו"זַאא ןלױּפ ןיא טעברַא רעשידרערעטנוא ,ןעמָארגָאּפ ,עיצַאטַאולּפסקע ןופ

 ןטיירב ַאזַא רַאפ ןעמונעג לָאמ ןטשרע םוצ ךיז שיקרַאמ טָאה "רעדירב , יד ןיא

 -יור רעד ןופ ףמַאק ןשידלעה םעד טרעדלישעג גנורעטסַײגַאב טימ טָאה רע .טנווַײל

 .ףיוא ןעײמרַא-עירעלַאװַאק סיַאג ןוא סינָאידוב ןופ שרַאמ םעד סרעדנוזַאב ,ײמרַא רעט

 -ייא ,תמא .ןטלַאטשעג עוויטַאגענ ןוא עוויטיזָאּפ ךס ַא טריפעגסורַא טָאה רע .עשרַאוװ

 -עג קיטולבלופ טשינ ןענעז ,רעב-המלש ןוא לאירזע ןדלעה יד יוװ ,ייז ןופ עקינ

 .תונורסח יד ףיוא טקוקעג טשינ .שיטַאמעכס ,סַאלב טלקיװטנַא ןענַײז ,טרעדליש

 -ידיי רעד ןיא קרעוװ עשירעלטסניק-שייידיא שטסקידנטַײדַאב יד ןופ *רעדירב, זיא

 ,רוטַארעטיל רעש |
 .סעװָאלָאװ ןוא סעקװעלַאנ יד ןופ רעמערק יד שיקרַאמ טרעדליש רָאמוה טימ

 ירעמערק םענופ רעפטנע רעד ,ליּפשַײב םוצ ,טגנילק סע ךעלרעכעל-שיגַארט יוו

 !טנעטַאּפ ַא ךָאדָאה ךַאי ?ןעמענ ייז סעּפע טסיייס ---
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 ץ1ַאר עמָאּפ רצעדנאסקעלַא

 סיּפשטרָאװ םענעגנולעג ַא רַאפ טקעלַאיד ןשילױּפ םעד טצונ שיקרַאמ יו רעדָא
 :?יַאג; טרָאװ ןטימ

 :לײהעג ַא ,ירשעג ַא -- טילק ןופ טא ,םָארק ןופ ןוא

 !ײג-ָאש ײג ,ײגדָאש-ַײג -- ;ַײג רעסָאװ ?ַײג רעכלעוו

 -וצ זיא סָאד ןוא ,?יַאג, יו ,טדערעגסױרַא שידִיי-שילױּפ ףיוא טרעװ ?ייג;)
 ,(יַאג רידנַאמָאק-עירעלַאװַאק ןטיור ןופ ןעמָאנ ןטימ ןלַאפעגפיונ

 ,(1931) "טעגַײדעג טשינ; עמעָאּפ עסיורג עטייווצ ןַײז זיא טַײדַאב ןסיורג ןופ
 רימ ןעניפעג ?טעגַײדעג טשינ, ןיא .טעברַא-דרע וצ גנַאגרעבירַא םעד טרעדליש סָאװ
 ךײלַא רעטעּפש עמעָאּפ יד טָאה שיקרַאמ ,ןטלַאטשעג ענעגנולעג רעייז לָאצ ַא ןיוש
 עבַאמעג רע טָאה ?סנייא ףיוא סנייא; ןַאמָאר ןַײז ןופ .עמַארד ַא ןיא טעברַאעגרעביא
 ןענַאמָאר ערעדנַא ייר ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה שיקרַאמ ,םליפ ַא רַאפ ָאירַאנעצס ַא
 ,ויטקַא קרַאטש ךעלטפַאשלעזעג ךיוא זיא רע .ןעגנולייצרעד ןוא

 םיוט ַא, ךוב-רעדיל ןַײז תודע טגָאז טַײצ-המחלימ רעד ןיא טעברַא ןַײז ןגעוו ןוא
 ,"ןלַאבינַאק יד

 "ןליוק ןענַײז רעכיב, .טלעווור טנעדיזערּפ טגָאזעג טָאה ,ןפָאװ ןענַײז רעכיב
 םעד ןיא רעוועג קיטיינ ַא זיא דיל טוג ַא; .עדנוטשדָאידַאר ַא ןופ ןעמָאנ רעד זיא
 א ןבירשעג טָאה ,"ךַאז רעטכערעג ַא רַאפ טפמעק סָאװ ,ײמרַא רעדעי ןופ לַאנעסרַא
 -עג ןוא ןפָאװ קידנצנעלג ַא ןוא .רעדיל-המחלימ רענַאקירעמַא ךוב ַא ןופ טנעזנעצער
 יד טױט ַא, :ש י ק ר ַא מ ץ ר פ ןופ ךובירעדיל עטסַײנ סָאד רעבירעד זיא רעוי
 ךיא ךָאנ ןענישרעד זיא סע שטָאכ ,עקירעמַא טכיירגרעד טציא טָאה סָאװ ,*!ןלַאבינַאק
 ,לַאפרעביא ןשיטסישַאפ ןכָאנ םישדח עכעלטע ,1

 ךיז טָאה רוטַארעטיל עשיטעווָאס עשידִיי עצנַאג יד רָאנ ,שיקרַאמ רָאנ טשינ
 א רָאנ ,רעפמעק-ןעּפ רעכעלנייוועג ןייק טשינ זיא שיקרַאמ לַײװ ,ןביוהרעד ךוב ןטימ
 -ינַאק יד טוט ַא; ךוב ןַײז .רעלטסניק-שטיװָאקַאטסָאש ַא ,רעּפיַאנס-ָאקנעשטילווַאּפ
 ַא וצ רָאנ ,רעבמָאב ןכעלנייועג ַא וצ ןכילגרַאפ טשינ וליפַא ךיא טלָאװ ?!ןלַאב
 -רעדנוװ עירעס ַא ךוב ןיא ןעמ טניפעג טסיזמוא טשינ ןוא ."גנוטסעפ רעקידנעללפ;
 ,סמרַאלַא-טפול ןוא ןפמַאק-טפול ןגעוו רעדיל עכעל

 יד טױט ַא -- זיא רעדיל יד ןופ ליצ ןוא טלַאהניא רעד ,ןעיידיא יד ,עמעט יד
 יד ןגעק ןרָאצ םעד ןקעוװ ,סַאה םעד ןקרַאטשרַאפ -- (ךעלסיפנזדנעג ןָא) !?לַאבינַאק
 -ַאזיטרַאּפ יד רַאפ ,רעײמרַא עטיור יד רַאפ טפַאשביל יד ןקרַאטשרַאפ ןוא ןלַאבינַאק
 ,רעפמעק עשיטסישַאפ-יטנַא עלַא רַאפ ,קלָאפ ןטנּפָאװַאב ןרַאפ ,רענ

 ךַײז ,ערטילָאּפ ןַײז ףיוא ןברַאפ עלַא טצונעגסיוא שיקרַאמ טָאה קעווצ םעד רַאפ
 ,קיריל ,רָאמוה ןוא עריטַאס ,סָאטַאּפ :םוטכַײריקנַאדעג ןוא -ליפעג ,-רעדליב ןצנַאג

 ךַײז ןופ ןעלטימ ןוא ןעמרָאפ עלַא --- ,עדָא יד ,עמעָאּפ יד ,עדַאלַאב יד ,ןָאט-סקלָאפ
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 תוכ למ:יגור ה ע שיט ע װאס יד

 -עגמוא ןיא טרעּפרעקרַאפ רֶע טָאה עמעט עכעלנייוועגינוא יד ,לַאנעסרַא ןשיטעָאּפ

 ןופ ,עביל ןוא סַאה ןופ רעדליב עלעניגירָא ,עלופסקורדנַײא ןוא עקרַאטש ,עכעלנייול
 לַײװ ,"טפַאשביל רעטרעטַאלפעגפיוא, ןוא "ןרָאצ ןקילייה

 ,טרעטַאלפעגפיוא טפַאשביל טימ ,ןקילײה ןרָאצ טימ

 ;דרע רעד ןיא קיור ןבַײלב טשינ סםיוב ןייק טציא ןעק

 ןטַאטשרַאוו יד ַײב טָאטש ןיא ,דלעפ ןיא -- םוטעמוא לַײװ

 !טרעה ךיז דלעפטכַאלש ןופ *ַארוה; רעקיטכַאלש רעד

 טימ ,"אנוש םוצ גנוטכַארַאפ ןופ רעַײפ טימ, ,טרעצנַאּפרַאפ זיא רעדעי לַײװ

 גנוטכַארַאפ רעטרעטַײלעג, טימ ,"ןרעטש יד וצ זיב דרע'רד ןופ -- טנַײפ םוצ סַאה;

 וצ "רעפטנעא רעד לַײװ ;"ןבעל םעניא טייקטבילרַאפ רעקיטולב, ןוא "טיוט םעד וצ

 יד ןיא ןוא טיט םעד וצ גנוטכַארַאפ רערַאדנעגעל ןיא, ןבעגעג טרעװ סיצַאנ יד

 ןַײז ךָאנ טפַאשביל; ןעק ןשיקרַאמ טול לַײװ ;"!ןבעל םעד רַאפ ערַאדנעגעל ןטכַאלש

 ."ןבעל םענופ רעקרַאטש ןוא רעקידיירפ ןוא טוט םענופ רעקידנטכינרַאפ

 -יבנ טימ טקירדעגסיוא טרעװ ןלַאבינַאק יד וצ סַאה רעקידנענערב סעשיקרַאמ

 | :סָאטַאּפ ןשיא

 היוול ןַײד ןעלדנַאוורַאפ ,ץל ,רשפא טסעוװו

 ,עסעמ רעקידנגוצציירק ןיא לַײװ ַא ףיוא זילב

 ּפמעט ךיז יירפ זיא

 ,ריב סלפוק יוװ ,ענעביוהעגפיוא סרעטַײש טימ

 ,ףמעדעג טימ ןוא

 !טכינרַאפ טימ ןוא

 -רַאק לעניגירָא-קרַאטש ַא ךיוא ריא טָאה ָאד .ליטס ןקידמיקוסּפ םעד טקרעמַאב

 -ָאסַא ןַא ,"ריב סלפוק יו ,ענעביוהעגפיוא סרעטַײש, עשיצַאנ יד ןופ דליב קיסעמ-ןוט

 -ינָאק עשיטסישַאפ יד טליש שיקרַאמ ,סרעטַײש-עיציזיװקניא יד טימ ךיוא עיצַאיצ

 :תוללק-החכות עיינ טימ ןלַאב

 ןייצ ןלעװ ןסואימ ךיז בַײל ןטיױט רעַײא טימ

 ןלַאקַאש ןא סענעיה ,טניה עטסקירעגנוה עמַאס ןופ

 -רַאפ ןַײז לָאז בַײל רעַײא רַאפ טכַארט ריא ןענעפעעצ דרע רעד; :טגָאז רע רעדָא

 -גע ןַא .ןיז ןשינָאריא ןַא ןיא טצונַאב ָאד טרעוו ?ןעטָאברעּפ , רעשטַײד רעד *!ןטָאב

 ,קלָאפ סָאד לַײװרַאפ, :תורוש סעשיקרַאמ ןיא ךיוא רימ ןעניפעג ליּפש-טרָאװ ןכעל

 שטַאכ לָאז ןוא !עצרַאװש סנפיוהרעטַײש טימ ,רערוכיש הפירש טימ ,ץל רעטניורקעג

 "!ךיז טכַײל טשינרָאג ווו ,טרָאד ןטכַײל הפירש

 ךעַײּפ ןגעוו ליּפש-טרָאװ ןוא דליב סָאד ךיוא זיא טלַאהניא ןלַאיצַאס טימ לופ
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 ץנ אר עמָאּפ רעדנַאסקעלא

 -עג יד רעניד ענַײד וצ טלעפַאב טשרע וצ וטסָאה ךעלרעַײפ ןוא; :תורוש יד ןיא
 רעַײּפ סָאד ןָאט עילוה ַא לעפ רעניורב ןַײד ןופ ץנַאלגּפָא םעד ַײב לָאזס ,עטסַײרט

 טימ טגָאז רע ּוװ ,דיל ןטייווצ ַא ןיא ךיוא טימרעד ךיז טצונַאב רע ?!גַאטסכַײר ןפיוא

 -עלרעַײפ רעטייוצ רעַײא ףיוא טנעמַאלרַאּפ םעד רעהַא ףיונוצ טפור ןוא, :עינָאריא
 יד) ...ןרעַײפ-גַאטסכַײר ןופ ?טיײקכעלרעַײפ, עשיטסישַאפ יד קידנעניימ ,"גנוציז רעכ
 ךיא ןעק לקיטרַא םעד ןופ ןעמַאר יד ןיא לַײװ ,עקידנעײגַײברַאפ ןענַײז ןעגנוקרעמַאב
 .(רעדיל יד ןופ ןעלטימ עשירעלטסניק יד ןופ גנוצַאשּפָא עיונעג ןייק ןְבעג טשינ

 טָאה רַאפרעד עקַאט ןוא ןלַאבינַאק יד רַאפ האניש סעשיקרַאמ זיא זָאלצענערג
 עלַא .ץענערג ןייק טשינ ךױא רעפמעק עשיטסישַאפ-יטנַא יד רַאפ טפַאשביל ןַײז

 וצ דנַאטשמיא טשינ ןענַײז רעטרעװ:עביל עטסטרַאצ רעדָא עטסקרַאטש עטנַאקַאב
 ןטסעבמַא .עביל עקיטרַאנגײא זיא סע ,עביל סעשיקרַאמ ךעלטקניּפ ןריזירעטקַארַאכ

 עטרעטַאלפעגפיוא , :קורדסיוא ןלעניגירָא םענעגייא סעשיקרַאמ ןצונַאב וצ ןַײז טעוו
 -עגרעביא רָאנ טשינ ןענַײז ךוב םעד ןיא רעדיל גנילדנעצ עכעלטע יד ."טפַאשביל
 -ביל רעזָאלצענערג טימ ךיוא רָאנ ,ןלַאבינַאק יד רַאפ סַאה ןקידנענערב ןטימ טליפ
 רעכעה זיא טּומ ןַײז, סָאװ ,רעפמעק ןשיטסישַאפ-יטנַא ?ןטלגילפַאב, םעד רַאפ טפַאש
 | .?ןרעטש יד ;ופ

 !שיקרַאמ זדנוא טזַײװ ,ןלַאבינַאק יד ןגעק טפמעק רוטַאנ יד וליּפַא

 ,יקַאכ יו ,זיא דלַאו ןופ רעטעלבעגיס,

 ;דלַאװ יו -- רעגירק ןופ סענָאלָאק

 ,ןרעוװט ךיז ןגעװו -- ןזָאלכרוד טשינ ײז

 ;ןרעוו יז רבק ַא טעוו קנַאט רעדעי

 טרעגַאב טַאלב רעדעי ןוא גַײװצ רעדעיג

 "?!רעיײמרַאטױר ,קעטשרַאפ סקיב ןַײד

 טעפַארד ןוא ךיז טלקיוו ןגעוו ףיוא טניװ רעדעיג

 ."!רעיײמרַאטױר רעַײרטעג ,סקיב ןַײד ןכַײלשרַאפ

 ,ץנערק טימ יו טקנוּפ ,ץיילפרַאפ טימ ךיז טסַײר לזערג רעדעי;

 "ןליהרַאפ עמַאזיורג סָאד רעוועג'ס

 טשינ םיוב ןייק טציא ןעק ,טרעטַאלפעגפיוא טּפַאשביל טימ ,ןקילײה ןרָאצ טימ, לַײװ

 "דרש רעד ןיא קִיור ןבַײלמ

 עשיריל עטסטרַאצ ענַײז ,ןליפעג-עביל ןוא -טפַאשַײרטעג עטסקידעמַאמ ענַײז

 -ראפ םעד, וצ "עדָא; רעד ןיא .ןענַאיטרַאּפ ןוא רעײמרַאטיױר יד ּפָא רע טיג ,תורוש

 | :רעטכיד רעד טגָאז "רעיײמרַאטױר ןטעדנַיוװ

 טימ ךיז טסיג וא טכורפ יד ךיז טקיטַײצ רעמייב ףיוא ביוא ןוא,

 -- ,ןטפַאז עקידעקעמש

-- 166 == 



 תוכ למ-יגור ה 9 שיט עװָא ס יד

 םור ןקידנטכַאלש ןַײד ןופ ןריוי סָאד סע ויא

 ..טייקטגַאועג רעכעלסעגרַאפמוא ןַײד ןופ ןוא

 ,טגנַאלרַאפ ןשיווּפָא ריד ךַײט רעדעי ַא -- ביטש סםעד

 ;רעַײטשוצ ריד ןגָארט םעטָא םעד גרעב ןופ ךעלעטניוו ןוא

 ,דנַאל עצנַאג סָאד וצ ךיז רענַײד דנּוװ וצ טגייל סע

 "!עַײרטעג ַא עמַאמ ַא -- דניק ַא וצ יװ

 ."ןבעג וצ ריד ןטָאש ןַײז ךיז טסַײר סב רעדעי ַא;

 ןגעוו עדַאלַאב רעד ןיא טקירדעגסיוא לופטכַארּפ ױזַא ךיוא טרעו עבלעז סָאד

 ?ָאלעטסַאג, רעילפטפול ןשידלעה

 :ןָאט-סקלָאפ ןיא ןבעגעג קיטכערּפ טרעוו "ןַאזיטרַאּפ ןשיליוּפ ןופ דיל סָאד;

 ,רעמײב עקיטעמוא ףיוא ןרעיױרט לגייפ,

 ;גנַאזעג טימ לטניוו ןײק טמוק רעדלעפ יד ןופ

 ,זנַאלמיײה רעזדנוא ףיוא דרעוװש סאנוש םעד טגנילק'ס

 "?לגנַאל יו ןוא ןענַאוװ זיב -- ,דלַאוװ ,רימ גָאז

 -רעגריב יד ןופ קיטנַאמָאר ןוא עיצידַארט-ןדלעה יד זַא ,זדנוא טזַײװ שיקרַאמ
 -עג-רעדנוװ יד ןעגנילק סע; :ײמרַא רעטיור רעד ןיא םויה-דע ךָאנ טבעל ןרָאי-גירק
 -ַאשט ךיז טגָארט סע; ,"ּפָאלַאג רעסייה רעד סינָאידוב ןופ דרעפ ןופ ּפָא ךָאנ ןעגנַאז

 .ךַײא, ,"טכעפעג ןיא טנעה יד ןוא ,סיוארָאפ ןגיוא יד ,דרעפ ןַײז ףיוא םוא ךָאנ וועיַאּפ
 .-מור סָאד ,עטסקיצנַאװצ-ךעלסעגרַאפמוא'ס גנונָאמרעד רעקיטכיל טימ טייג ןגעקטנַא

 -ָאס יד ןופ סעַײנ עכעלגעט עטוג יד תודע טציא ןגָאז םעד ףיוא ןוא ."רָאי עקילופ
 ,דַארגנינעל ןופ ,שזעינָארָאװ ןופ ,זַאקװַאק ןופ --- ןטנָארפ עשיטעוו

 רעדיל יד ןענַײז ,םערָאפ ןיא ןוא טלַאהניא ןיא יו ,עמעט רעד טיול ַײנ רעייז

 ,"םרַאלַא רעקיטפול ַא, ,"ןעייפָארט סלַאבינַאק םעד, ,"עווקסָאמ רעביא לורטַאּפ ַא;

 ןעוו בָאה'כ סָאװ ,רעדיל-רוטַאנ עטסנעש יד ןופ ןענַײז יז ."ךַאװ רעקיטכַאנַײב ןיא;

 -ָאס טימ טליפעגרעביא ,רעדיל-המחלימ טכעלרעדנווװ --- קיטַײצכַײלג ןוא ,טנעיילעג

 "ךַאו רעקיטכַאנַײב ןיא, .טייקדנעוװעג-ליצ רעשירעּפיַאנס ןוא ףָאטש-סַײרפיױא ןלַאיצ

 ןקירָאיןצכַא םעד רַאפ גרָאז עקידעמַאמ ןוא ןטסגנַא עטסערג יד ךרוד ריא טבעל

 ןעוו .."ןּפיל עריא ורמוא ןיא טכַאנ רעד ַײב ןגערפ סעּפע, סָאװ ,ךַאד ןפיוא לדיימ

 ."טַאריּפ-ַאקיטסַאװס, ַא ןופ רָאטָאמ רעד טשיור סע ריא רעביא

 םעד ןופ ןטַאטלױרג עקידנעַײרש-למיה עטרעדלישעג יד ףיױא טקוקעג טשינ

 ןעמ זא ,סיוארָאפ טגָאז רע .טלפייווצרַאפ טשינ שיקרַאמ זיא ,לַאבינַאק ןשיטסישַאפ

 יװ ,םיא טעװ ךָאנ ןכערבסיוא ןוא; "!ןַײרַא לייה ןיא קירוצ, ןבַיײרטרַאפ םיא טעוו
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 ץ נאר עמָאּפ ר עדנ א סקעלַא

 ורמוא ןיא ,םַאצ עכיוה ַא קידנטיה ,רעריסערד ַא רשפא טעוו'ס, ."עּפָאריײא ,לַאג יד
 טָאה סָאװ ,םַאכ ןופ ןוא היח ןופ דירביה ןקיסיפ ייווצ ןגעוו טרעדנוװרַאפ ןרעלקכָאנ
 ףיוא זַא; ,סולשַאב םוצ ןעמוק ןוא ?טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא טלַײבעגפיױא ךיז
 ןטסקיצנַאװצ ןופ רַאדנעלַאק ַא ןָאטעגנָא ריד טַײצ יד זדלַאה ןפיוא טָאה רעדנּווו-זייב
 ,"טרעדנוהרָאי

 ןייק ךייא ןענַײז סעק זַא ןטסישַאפ יד רע טנרָאװ איבנ רעקידנפָארטש ַא יו

 סיורג טעװ לָאמ ןייק יו ךָאנ; זַא ,"!ענעלעה רעקיליײיה ןופ טרעשַאב טשינ ןעלזדניא

 ,טרעטַײײלעג ןקיטכיל ןיא םיורט ןיא ,דרע יד ךָאד ךיז טיירד יז ---; זַא ,"ןגיז סָאד ןַײז

 רעטַײש רעד טשינ ןוא ,קַאה יד טשינ ןוא ,דרעווש יד טשינ ןוא ,זיּפש יד טשינ ןוא

 רעדיוו ריא טעז ,בגא ,ָאד) "!טרעטשעג טשינ ןרעטש ןשיווצ גנַאגפיוא ןַײז םיא טָאה

 ,(רעטַײש-עיציזיווקניא םעד

 יו ,דרע'רד רעטנוא ןופ :טַײז ןסיוו ןוא; -- סעיזיוו:טפנוקוצ טעז שיקרַאמ

 םַאלפ ןטימ טָאה ריא סָאװ ,בױטש-שַא רעדעי ַא ןייגפיוא טעװ ,רעקיזיר יו ,דלאוו

 ןסיוו ןוא, ;"...טרָאד טשַאררעביא עכעלרעטלַאלטימ תורוד ןוא ןטפול יד ןיא טייזרַאפ

 עקיורמוא רַאפ םייה יד ףיוא טילב רעצעלּפ עקידרעטַײש ןופ שַא םעד רעטנוא :טַײז

 -- ,ןטַאריּפ ןופ עטגלָאפרַאפ ,עדנעשזדנָאלב ןפיש יװ ,םוא ןעלגָאו סָאװ ,רעטסַײג

 םעד רעדיוו ריא טָאה ָאד) "!ץענערג רעביא ןענַאד ןופ -- ךַײא ,רעדירב ,ןעמָאקליוװ

 .(רעטַײש

 "סקול--עטנעירָא סקע, ךוב ןופ עמעָאּפ רעטצעל רעשיפָאסָאליפ ןַײז ןיא ןוא

 טימ טרעצנַאּפעג ,ַײנ'ס ןופ טוװרּפעג וטסרעוװ טולב טימ ןוא רעַײפ טימ,, :רע טגָאז

 ףיוא טמולחעג זיולב ךיז טלעוו רעד טסָאה יצ :טרעדנוהרָאי ןופ לטרעפ ןטשרע םעד

 רעהרַאפ רעד טייג'ס ..ןטנורג עריא ןיא ןַײרַא ןייב ןוא טיוה טימ טסיב יצ ,לַײװ ַא

 ,.."םַאלפ ןיא ןוא רעַײפ ןיא

 :סיוארָאפ טגָאז רעטכיד רעד רעבָא

 ,רָאיַאק ןטרעקַאלפעצ ןַײד ןיא ןרעוו טנערברַאפ טעוו רעג

 ;ע טעוװ ןכערבעצ ,זדלעפ ַא ןָא יװ ,ןייבנקור םעד

 ,רָאװ עכעלרעדנּוװ יד רָאנ ,וטסיב םולח ןייק טשינ לַײװ

 ,.טקיטעטשַאב סקּוורעדנַאנַאפ ךרוד ןוא טַײצ-רעַײּפ ךרוד זיא סָאװ

 !טכיל -- חרזימ ןופ

 !ךרעוװע ךרוד ןוא רעַײפ ךרוד --

 !טכיל -- חרזימ ןופ

 "!המא ןטגַאוװעג ןַײד ךרוד --

 עסיורג לָאמ ןייק יו ךָאנ, יד ןיא ,טלעוו-המחלימ-ךָאנ רעַײנ רעד ןיא ךיוא ןוא
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 תוכ למ-יגור ה 4.ע שיט 9 װאס יד

 ,רעטכיד ןוא רעלטסניק םעד ןופ עלָאר עקיטכיוו יד סיוארָאפ שיקרַאמ טעז ,"ןגיז

 ןעּפ רעד טימ רעפמעק םעד ןוכ

 רעדיוו ןבייהפיוא ןרימ גנַאזעג טימ;

 "!טלעוו רעד ןופ ּפָאק סענעכָארברַאפ סעד

3, + 

 ט רָא װ כ ַאנ

 סרעדנוזַאב ,קרעוו עסיורג שרעדנַא ךָאנ ןפַאשעג 1942 טניז טָאה שיקרַאמ ץרּפ

 עשידִיי עטסערג יד יװ טנכײצַאב טָאה ינודקומ .א ר"ד סָאװ ,"המחלימ , עייּפָאּפע ןַײז

 ,(לײטּפָא-"ןָאקיסקעל, םעניא עיפַארגָאילביב-ָאיב יד ךיוא עז) .עמעָאּפ

 ןטַײהנגעלעג ערעדנַא ַײב ךוב ןיא ןבירשעג ךס ַא רָאג ךָאנ טרעוו ן'מ .9 ןגעוו

 ּוװ ,ןיק; ,"גיז םוצ, ,"דנַאלמייה, ,"רעבַײרש יד ןופ טייקשידִיי יד , ןעייסע יד ןיא יוד

 | ,ערעדנַא ןיא ןוא ??רעדורב ןַײד זיא

 -יצנייא רעד ,"ןעדרָא-ןינעל, ןטימ ןרָאװעג טניױלַאב 1939 רָאי ןיא זיא שימ .ּפ

 ךורבסיוא ןכָאנ דלַאב .ןפוא םעד ףיוא טרעַאב ןרעוו וצ רעבַײרש עשידִיי יד ןופ רעק

 .טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא ןשידִיי ןיא וויטקַא ןרָאװעג רע זיא המחלימ רעד ןופ

 1948 ףוס ."גיז םוצ, ןוא "דנַאלמייה, רעכיבלמַאז-המחלימ יד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג

 טקיניײּפעג קרַאטש הסיפת ןיא רע זיא ,ןטכירַאב טיול ןוא ,ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא

 | | ,ןרָאװעג
 רע זַא ,גנורעלקרעד ַא ,ןלַאפ ערעדנַא יד ןיא יװ ,זיא 1952 ןופ עטַאד-טיוט ןַײז

 םעד ןיא טכַארבעגמוא טָאה'מ עכלעוו ,תוכלמ-יגורה עשיטעווָאס יד ןופ רענייא זיא

 .ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ,1952 טסוגיױא ןט12 ןופ גָאט ןלַאטַאּפ

 ַא ,"תורוד ןופ טָארט, טקורדעגּפָא טשינ ןבילבעג ךָאנ זיא ןעגנופַאש ענַײז ןופ

 ;סיצַאנ יד רעטנוא ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידִיי ןגעוו ,ןטַײז 800 רעכעה ןופ ןַאמָאד

 -נוה רעכעה :;תורוש (טנזיוט ַײרד) 2000 ןופ "השורי, עמעָאּפ עטקידנערַאפ-טשינ ַא

 רעכיב עכעלטע טקורדענּפָא ןעמ טָאה רָאי רָאּפ עטצעל יד ןיא .רעדיל ערעדנַא טרעד

 ןָא רעבָא ,עטַאד-טיוט יד ןבעגעגנָא טרעוו ןטרָאד .ןעגנוצעזרעביא עשיסור טימ ענַײז

 ענעבילקעג; ענַײז ןופ דנַאב ןטייווצ םעד ןיא .גנוגנערבמוא ןַײז ןגעוו גנורעלקרעד םוש

 זיא סָאװ ,עמעָאּפ-"השורי? ןַײז ןופ ןעלטיּפַאק ךיז ןעניפעג (1960) שיסור ףיוא "קרעוו

 .ןבעל ןשידַיי ןופ סיוכרוד

 יד ,סרעצעזרעביא ענַײז טימ טוט ןכָאנ טקילקעגּפָא שטָאכ טָאה ןשיקרַאמ 9

 יד טימ ךיוא .(ןבעל ןַײז ַיײב ךָאנ טצעזרעביא ןעמ טָאה ןכַאז ךס ַא) עטסעב עמַאס

 -ַאװ ןַײז ןכַאװשּפָא ןוא ןענעקיילרַאפ טווּורּפעג טשינ ןבָאה ייז .סרעבַײרש:ריפנַײרַא

 "קרעוו ענעבילקעג, ענַײז שיסור ףיוא ןענישרעד זיא 1957 ןיא .טייקשידִיי טמער
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 ץנ ַא ר עמָאּפ ר עד נא סקעלַא

 טימ (שיקרַאמ ץרפ ןופ ןוז ַא ,דיוד ןעוועג ךיוא ,בגא ,זיא סרעצעזרעביא יד ןשיווצ)

 -ַאמַארד ןוא רעלייצרעד רעשיסור רעטמירַאב ַא ,וועינערווַאל סירָאב ןופ ריפנַײרַא ןַא

 | ,לארשי-בהוא רעתמא ןַא ןוא ,גרוט
 -רעד רע .טײקמערַאװ רעטסערג רעד טימ ןשיקרַאמ ןגעוו טבַײרש ןועינערווַאל

 :טרעלק

 רעכיז טלָאװ ןוא ,טנַאלַאט ןקיטכעמ ןַײז ןופ ילב עמַאס ןיא ןעוועג זיא ששיקרַאמ,

 טשינ לָאז ןבעל ןַײז ןעוו ,ןעגנופַאש עקיטכערּפ רעמ טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג ךָאנ

 ןופ ןברק ַא ןלַאפעג זיא רע .ןגַײטש ןקידרדסכ ןַײז ןופ ןטימ ןיא ןטינשרַאפ ןרעוו

 ןבָאה דנַאלרעטָאפ םעד ןופ םיאנוש יד .ןרָאװעג טצומשַאב קידלושמוא זיא ,םיאנוש

 ןטױט טנעקעג טשינ רעבָא ןבָאה ייז ,טעָאּפ ןכעלרעדנּווװ םעד טקיליטרַאפ שיזיפ

 : יד ב ."דיל ןַײז

 ןעוועג זיא שיקרַאמ זַא ,ךעלטַײד ןוא רָאלק טגָאזעג טשינ ךָאנ טרעװ ָאד ,תמא

 טגָאז וועינערווַאל רעבָא .רוטלוק רעשידִיי רעצנַאג רעד ןגעק רזג-תרכ ןופ ןברק ַא

 ןקיטכערטרעדינ ַא ןופ ןברק ַא ןעוועג זיא שעיקרַאמ זַא ,ליומ ןלופ ַא טימ ,ןפָא ןיוש

 ,לובליב

 סָאװ ,טייקנייש עכעלרעסיוא סעשיקרַאמ וליפַא טגניזַאב רעבַײרש-טרָאװרָאפ רעד

 ,טרעלקרעד ןוא סנָארייב וצ ליּפָארּפ סעשיקרַאמ טכיילגרַאפ רֶע .רבד-םש ַא ןעוועג זיא

 ברַאה רעמ ןעוועג ןענַײז ןענָאריײב ןופ ןכירטש יד .שיקרַאמ רעמ טלעפעג םיא זַא

 -ידמטשרוטש ןוא טייקשיגרענע סעשיקרַאמ ףיוא טקוקעג טשינ רעבָא ,שירענעמ ןוא

 -עפ ןופ סעּפע ,טייקטמיורטרַאפ ,טייקכייו ןעזעג ךיוא ןשיקרַאמ ןיא ןעמ טָאה ,טייק

 ,רע טגָאז ,טייקשיטסינימ

 רעשידִיי רעד וצ, עמעָאּפ סעשיקרַאמ גנוצַאשּפָא עכיוה רָאג ַא ךיוא טיג רע

 ,קלָאפ-רעריטרַאמ ןשידִיי ןצנַאג ןופ ןדַײל יד טריזילָאבמיס סָאװ ,(1940) "ןרעצנעט

 -םולש יװ ,רעבַײרש עשידִיי עשיטעװָאס-טשינ יד ךיוא קרַאטש טביול רע .רע טגָאז

 -עג ןענַײז סָאװ ,ןשיערבעה םעד ,ןקילַאיב .נ .ח וליפַא ,שֵא םולש ,ץרּפ .ל .י ,םכילע

 ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא ,רֶע טרעלקרעד ,ןרָאװ

 .ןסלעָאכימ, דיל-הכיא ןוא-הניק ס'מ .9 ךיוא ןַײרַא בגא זיא ךוב ןשיסור םעד ןיא

 קנעדנָא םעד טקיליײה רעטכיד רעשידִיי רעסיורג רעד ּוװ ,"ןורָא ןַײז ַיײב דימת-רנ ַא --

 .8 .א --- ..."ןָאילימ סקעז; יד ןופ ךיוא רָאנ ,רעליּפשיוש-רעריטרַאמ םעד ןופ רָאנ טשינ
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 קירע סקַאמ
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 (1957 ,'טקָא 17 -- 1898 ,ווָאנ 12 -- ןיקרעמ ןמלז ןופ גיּפ ,טקַאמ ,םיר

 "האובת רעכעלגעמרַאפ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןַײז רבס ַאז ,ץיװָאנסָאס ןיא !בעג ---

 ןופ רעטסעווש ַא ,רעטומ ןַײז .ווָאלקש ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,ליכשמ ַא ןוא רחוס

 ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,שודק ַא ,"דנוב; ןופ סרעדנירג יד ןופ רענייא ,ןָאזחסּפ קחצי

 ,סרערעל עטַאוװירּפ ַײב ןוא רדח ןיא טנרעלעג רָאי 12 זיּב טָאה .ע .מ ,רעלטיה ימיב

 1918 ןיא .לושילַאער רעשיסור ַא ןיא --- ךָאנרעד .קילַאיב ןמחנ-םייח טנפערעגנַײדַא

 ַארעטיל ןטשרע ןַײז טקורדעג רָאי ןבלעז םעד ןיא .עיזַאנמיג עשיליוּפ ַא טקידנטעג

 -עטיל ןבירשעג .רעכיבלמַאז עשידִיי סגרעבנעסַײװ .מ .י ןיא לקיטױַא ןשיטירק-רדוו

 "עט ןעוועג וװ ,צ"עוּפ עקניל יד ןופ ןענַאגרָא יד ןיא טעיזנעצער ןוא ןעייסע עשיראר

 -עטי? ,טלעוו-רעכיב ,ןעגניר יד ןיא ךיוא יװ ,רָאטקעל ןוא רעבַײרש ַא יו רָאנ קי

 "עג .רעטילימ ןשיליוּפ ןיא טנידעג 192171919 .ַא"א ,גָאט רענליוו ,רעטעלב עשי ראו

 "וא רעװעקָארק ןיא ץנעדורּפסירוי טרידוטש 192471921 ,לוש-ןרעציפָא יד טקידנע

 -עטיל רעשידִיי ןופ רערעל ןעוועג (1928 ןוא) 1926 ,1925 ,1923 ,2 ,טעטיסרעוויג

 ןשידִיי ןופ רַאטערקעס ,ןלושלטימ עשידִיי רענליוו יד ןיא קיטסינָאלַאּפ ןוא רומַאר

 טלעטשעגפיונוצ .סעיצוטיטסניא-רוטלוק ערעדנַא ןיא רעוט רעוויטקַא ןוא בולקדןעג

 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעטלַא רעד ןופ עיטַאמָאטסערּכ ַא ןעזייר ןמלז טימ ןעמַאזוצ

 1926 .קעטָאילביב-טָאטש רעקיצנַאד ןיא ןטסקעט עשידַיי-טלַא רעביא טעברַאעג ךס ַא

 ןוא דנַאלגנע ,רוטַארעטיל רעשידִייײײטלַא רעד ןיא ןקעווצ- גנושרָאפ בילוצ ,טכוזַאב

 יּפעס .ענליוו ןיא ָא'ווִיי ןופ טעברַא רעד ןיא ליײטנָא ןטגעָאנ ַא ןעמונעג ,ךַײרקנַארט

 ,קסנימ ןיא טניוװעג 1932 זיב ,דנַאלסור-טעװָאס ןייק ןרָאפעגקעװַא ,1929 ,רעבמעט

 קיטַײצכַײלג ,קרעװ עקיטכיוװ ךס ַא ןבירשעגנָא .וועיק ןיא ,טסערַא ןַײז זיב ,רעטעּפש

 יייא ברעמ ןוא רעשיערבעה ,רעשידִיי ןופ רערעל ַא יו ,טעברַא עשיגָאגַאדעּפ ןָאטעג

 צ
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 ץנ אר עמָאּפ רעדנאסקעלַא

 -ַאקַא-טפַאשנסיװ רעשיסורסַײוװ רעד ןופ רָאטקעס ןשידִיי ןיא רוטַארעטיל רעשִיעּפָאר

 עיצקעס רעד ןופ רעטייל רעד ןעוועג .קסנימ ןיא ןלושכיוה ערעדנַא ןיא ןוא עימעד

 -יטסניא ןשירעשרָאפ-ךעלטּפַאשנסיװ רעוופַיק םעד ןופ קיטירק ןוא רוטַארעטיל ראט

 לוטיט ןטימ עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעשינַיַארקוא רעד ןופ רוטלוק רעשידִיי רַאפ טוט

 -יל רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג עלופ ַא ןבַײרשוצנָא טעװענַאלּפעג טָאה .רָאסעפָארוט

 טריטסערַא וועָיק ןיא רע זיא ,1926 ,טריזילַאער ןַײװלײט טָאה רע סָאװ ,רוטַארעט

 זיא רע ּוװ ,ןַאיסָאלטעיװ רעגַאל םעניא ןרָאװעג טקישרַאפ רעטּפעש זיא ,ןרָאװעג

 ,טײקנַארק-ןגָאמ רערעגנעל ַא ךָאנ ןברָאטשעג

 -ָאנ ןוא ןַאמָאר ןשידִייטלַא ןגעוו ;(1924) ןעידוטש-עיצקורטסנָאק :קרעוו ענַײז

 -סנָאק) רוטַארעטיל רעשידִַי רעד ןופ עטכישעג רעד רעביא קילברעביא ;(1926) עלעוו

 -ָאטקָא ןטט31 ,ןָאדנָאל ,גניר-רעטעברַא םעד ןיא ןטלַאהעג סעיצקעל לקיצ ןופ טקעּפ

 ןופ עטכישעג יד ;ז"ז 24 ,1926 ,.ר .א ג"פ ,ןָאדנָאל ,(1926 ,רעבמעווָאנ ןט9 -- רעב

 רעשירַארעטיל רעזעיגילעריטנַא ;(1928 ,הלכשה רעד זיב) רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 סעידעמָאק ;(1921) שֵא םולש ;(1920 ,ןיבור .ר ,קיסָאנזעב .ק טימ ןעמַאזוצ) ךובלמאז

 ןגעק ;(1924) הלכשה ןופ עטכישעג רעד וצ ןדויטע ;(1933) הלכשה רענילרעב רעד ןופ

 ןשינינעל ןרָאפ ;(1922) גנושרָאפ-רוטַארעטיל רעד ןיא סעירָאעט עשיטסיסקרַאמיטנַא

 ה"י ןט19 ןיא רוטַארעטיל עשידִיי יד ;(1934) קיטירק-רוטַארעטיל רעד ןיא ּפַאװע

 יד ןגעו רעכיב ;(1926) קרעוו ענעבילקעג סרעגניטע ;(1925 ,גַײװצנעזָאר .א טימ)

 עדיא ןץקנעכ ערימ

 (קירע סקַאמ ןופ יורפ יד) (1960 -- 1893)
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 תוכ למ-יגור ה .עש יט ע װאס יד

 סעבַאגסיוא עשימעדַאקַא יד טריטקַאדער ,רעבַײרש עשיטעווָאס ןוא רעקיסַאלק עשידִיי

 ערעדנַא ןופ ןוא רעכיב סגַײװצנעזָאר ךיוא יװ ,ַא"א יקסוועשטניוו ,טַאטשלעדע ןופ

 ,("ווירב; יד ןוא ?טרָאװכָאנ,; םעד ךיוא ןעז) .םירבחינ

 "געט עטצטל} ענַײז ןגעוו ןעננורעלקפיוא

 ,דנַײרפ עבושח רעייז

 סנַאמענעל .ל טקורדעג ןעוועג זיא ,1954 ינוי-יַאמ ןופ רטמונ-?טפנוקוצ, םעד ןיא
 ,"?קירע סקַאמ ןעמוקעגמוא זיא ױזַא יו ןוא ןעוו,

 ןברַאטשעג זיא קירע זַא תודע עמינָאנַא ךרוד ןַאמענעל טגָאז לקיטרַא םעד ןיא

 ."לשמל ,ץנַארעמָאּפ .א טעטּפױהַאב סע יו ,1937 רָאי ןיא טשינ ןוא, 1939 בייהנָא

 ךיוא ךיז טפַאש סע .ןעגנוטּפױהַאב עשלַאפ טכַאמעג טָאה ץנַארעמָאּפ זַא ,טסייה סע

 -רַא ןַא ץעגרע ןבירשעג ךיוא טָאה ץנַארעמָאּפ זַא ,רעטרעוו ענַײז ןופ קורדנַײא רעד

 ,ןעגנוטּפױהַאב ענַײז טכַאמעג ןטרָאד ןוא לקיט

 ןגעוו לקיטרַא ןייק טקורדעג טשינ בָאה ךיא זַא ,ןרעלקרעד םדוק ָאד ךיא ליוו
 ןגעוו לקיטרַא ןַא םענַײז ןיא טנָאמרעד טָאה רעגינ .ש זַא רָאנ ,געט עטצעל סקידע
 ,טיוט סקירע ןופ עטַאד רעקיטכיר רעד וצ טיײקמַאזקרעמפיוא ןַײז ןעִיצ ןַײמ

 -וקעג ןענַײז ןקירע ןגעוו ןעגנוטּפוהַאב ענַײמ זַא ,ןסיוו ןזָאל רעבירעד זומ ךיא

 .קפס רעטסדנימ רעד ןַײז טשינ ןָאק סע טכלעוו ןגעוו ,ןלַאװק עטסלעיַאר יד ןופ ןעמ

 בנוטּפױהַאב עקיטכיר עקיצנייא יד .ןבַײרש טשינ רעיונעג םעד ןגעוו רעבָא רָאט ךיא

 עלַא .ןברָאטשעג זיא קירע ּוװ ,רעגַאל ןופ ןעמָאנ רעד זיא לקיטרַא סנַאמענעל ןיא

 ,תמא ןופ טַײװ ןענַײז תועידי ערעדנַא

 טיוט סקירע ןופ עטַאד עתמא יד זַא ,ןרעו טריסקיפרַאפ לָאמַאכָאנ ָאד לָאז ןוא

 -על *טעטּפױהַאב; סע יוװ ,1929 בייהנָא טשינ ןוא ,1927 רעבָאטקָא רעט17 רעד זיא

 .ןַאמעג

 -רַאפ יז לַײװ ,עכעלרעפעג ַא ןַײז ןעק "די-כתכ-האווצ, ןגעוו השעמ סנַאמענעל

 -ַאב טשרמולכ ַא רעגַאל ןופ ןעלגומשסורַא ןווּורּפ ןיא טיוט ןכָאנ ןיוש ןקירע טרסמ

 -לצנייא עיונעג ךס ַא רעייז דָארג טסייוו ןעמ .די-בתכ םענעטָאברַאפ ןוא םענעטלָאה

 ןיא ןלעװ םיטרּפ עתמא יד טָא רעבָא .ןעמוקעגמוא זיא קירע סקַאמ ױזַא יװ ,ןטַײה

 .ןשטנעמ ענעפורַאב ,עקירעהעג יד ןופ ןרעוװו טכעלטנפערַאפ טַײצ רעקירעהעג רעד

 ץנַארעמַאּפ רעדנַאסקעלַא ,ץרא-ךרד טימ
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 ץנאר עמָאּפ ר עדנא סקעצל א

 .1954 יֵנוי ןטס0 | |
 .קרָאיד-וינ ,"טפנוקוצ, עיצקַאדער רעד וצ

 ,טנַײרפ עבושח רעייז

 ןופ ץנעדנַאּפסערָאק ַא טקורדעגּפָא זיא לַאנרושז ןבושח רעַײא ןופ רעמונ'יַאמ ןיא

 טלייצרעד טרעװ סע רעכלעוו ןיא ,ןַאמענעל 'ה טסילַאנרושז רעזירַאּפ ןטנַאקַאב םעד

 -ראּפ רעקיזָאד רעד ."טסינומָאק-סקע, ןשיליוּפ ַא טימ שינעגעגַאב ןַײז ןגעוו השעמ ַא

 ץעגרע (ייקרעמ ןמלז) קירע סקַאמ רעדורב ןַײמ ןפָארטעג טשרמולכ ןבָאה לָאז ןיוש

 ַא סעּפש ןקירע ןופ ןעמוקַאב ןבָאה לָאז ,1929 רָאי ןיא דנַאלסור ןיא לָאטיּפש ַא ןיא

 ,דנַאברַאמַיטַאר םעד יבגל םיאטח צעטריניפעד-טשינ רַאפ "יודיו, ַא טימ די-בתכ

 .טנערברַאפ ןבָאה טסינומָאק:סקע רעקיזָאד רעד לָאז טּפירקסונַאמ ןקיזָאד םעד ןוא

 -געס תמאב ,"עשיטנעטיוא, ןַא סלַא רעביא ןַאמענעל טנַײרפ טיג עטכישעג עקיזָאד יד

 םורַא עירעטסימ יד "ןרעלקפיוא,, ךעלדנע םלוע םעד לָאז עכלעוו ,*ירָאטס, עלענָאיצַאס

 ?טיוט סקירע

 ןעמָאנ ןיא ,ןרעכיזרַאפ שירָאגעטַאק ,רָאטקַאדער טנַײרּפ רעבושח ,ךַײא ןעק ךיא

 יז טולָאפבַא ןַא ןופ ןסייוו רימ זַא ,ןעמָאנ םענעגייא ןַײמ ןיא ןוא עילימַאפ ןַײמ ןופ

 ןברָאטשעג זיא -- קירע טקַאמ -- ןיקרעמ ןמלז רעדורב רעזדנוא זַא ,עלעווק רערעכ

 -ַאטְקָא ןיא רָאנ ,ץנעדנַאּפסערָאק טנַאמענעל טלייצרעד סע יװ ,1939 רָאי ןיא טשינ

 ןבָאה טנעקעג טשינ רע טָאה אליממ ןוא ,(קיסַײרד ןוא ןביז :בַײרש ןוא גָאז) 1937 רעב

 היה אל זיא עטכישעג עצנַאג יד .טסינומָאק סקע םעד טימ ןספומש זיא סע עכלעוו

 ןופ רעפעימש סנַאמענעל ןופ ןוא ןגיולפעג טשינ ןוא ןגױטשעג טשינ ,ארבנ אלו

 רימ ערעדנַא בילוצ רעדָא עיצַאסנעס םשל טכַארטעגסיױא ןטצעל םוצ זיב תוא ןטשרע

 ךימ ןעק רעכלעוו ,ןַאמענעל טנַײרפ סָאװ ,רָאנ טרעדנּוװ ךימ .ןוויטָאמ עטנַאקַאבמוא

 ןענופעג טשינ טָאה ,"טרָא; םַײב ןעניפעג סערדַא ןַײמ ןעק ןעמ זַא סייוו ןוא טוג ץנַאג

 ץעלענַאיצַאסנעס יד טימ "ארונ השעמ ,, ןַײז טכעלטנפערַאפ טָאה רע רעדייא ,קיטיינ רַאפ

 טלָאװ רע .קירע ןינע םעד ןגעוו גנודניברַאפ ןיא רימ טימ ןלעטש וצ ךיז ,םיטרּפ

 עטצעל, סָאד סלַא ןבעגסױרַא ייז ןוא תוישעמ-אבכ ענױזַא ןקורד וצ טרָאּפשרַאפ ךיז

 ,טיוט סקירע חוכמ "טרָאװ

 העידי עסיוועג ַא שטָאכ טָאה ןוא ןקירע רעדורב ןַײמ טנעקעג טָאה סע רעוו
 זַא ןובשח ַא ןבענּפָא ךיז טעװ רעד ,ןרעגַאל עשיטעווָאס יד ןיא ןדנַאטשוצ יד ןגעוו
 ןשיטעיַאס ַא ןיא לָאטיּפש ןיא קידנגיל "סיודיװא ןבַײרש טנעקעג טָאה קירע טשינ

 -יא טנעמוקָאד ןכעלרעפעג ןוא ןקיטכיװ ַאזַא רע טלָאװ טשינ ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק
 -ַאבעגישירפ רעקיזָאד רעד טָאה טשינ ןוא טסינומָאק ןשילוּפ ַא סעּפע ןבעגעגרעב
 ,טנערברַאפ רעטעּפש ןוא די-בתכ ַאזַא ןעמונעגנָא ?ןַאמ-סגנויורטרַאפע סקירע רענעק

 טימ סעבַאגסיױא-"סקימָאק, יד רַאפ רעדָא טפירשטַײצ-רַאװלוב ַא רַאפ השעמ ַא זיא סע



 תוכ למ -י גור ה .עשיט 9 װַָא ס יד

 ןבעל םוצ סערעטניא ןבָאה רענעיל ערעייא ביוא .המודכו ,שזַאנָאיּפש ןופ סעטכישעג
 לקיטרַא ןטנכייצעגסיוא םעד ןרידנעמָאקער ייז ךיא ןעק ,ןקירע סקַאמ ןופ טוט ןוא
 -רַאפ יד ןגעוו ךוב ןטנַאקַאב םעד ןיא ןענישרעד זיא רעכלעוו ,יקצַאש בקעי ר"ד ןופ

 ןַײמ טעמדיװעג לעיצעּפס ןוא דנַאלסור-טעוװָאס ןיא רעבַײרש עשידַיי !ענעדנוווש
 ,ןקירע רעדורב

 ףוס ַא ןכַאמ וצ ידכ ןוא תמאה ןעמל זַא ,רָאטקַאדער טנַײרפ רעבושח ,ףָאה ךיא
 ץקיטציא ןַײמ ןקורדּפָא ריא טעװ ,טוט סרעדורב ןַײמ םורַא סעיצַאסנעס יילרעלכ וצ
 ,"טפנוקוצ,, ןופ רעמונ ןטסטנעָאנ םעד ןיא גנורעלקרעד

 ,ץרא-ךרד טימ

 :היקרעמ השמ ר"ד
 (1954 רעבמעטּפעס ,ייטפנוקוצ;)

 ט ר ַא וו כ ָא נ

 ןיא הטייהנגעלעג ערעדנַא ַײב ךוב םעניא ןבירשעג ךָאנ טרעוװ קירע סקַאמ ןגעוו

 ַא וצ ןרָאטנעמָאק יד ןיא ;ווירב עלופטרעוו ןוא עטנַאסערעטניא ענַײז וצ תורעה יד

 -סניא רעוועיק ןגעוו לקיטרַא םעד ןיא ;םיא ןענָאמרעד סָאװ ,ערעדנַא ןופ ווירב ךס

 .'דנַא"א ,גנושרָאפ-רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד ןגעוו ייסע רעד ןיא ;טוטיט

 :רַאפ טרעװ רימ וצ ווירב ענַײז ןופ ןוא קירע סקַאמ ןופ דימלת ַא ןיב ךיא

 ַא ןעמדיוו טלָאזעג םיא בָאה ךיא .םיא ןגעוו ןגָאז וצ ךס ַא ךָאנ בָאה ךיא זַא ,ךעלדנעטש

 -רַאפ רעשירָאטסיה-רוטלוק רעכעלריפסיוא ,רעקיטַײזלַא ןַא ןיא לטיּפַאק ןלעיצעּפס

 רימ ַײב ךיז טָאה טעברַא יד .טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ רעוועיק םעד ןגעוו גנוש

 ןרָאװעג זיא --- ןטַײז 200 םורַא ןעמונרַאפ טלָאװ ןיילַא יז .ןסקָאװעצ ביײהנָא ןופ דלַאב

 -וצנַײרַא רעבָא ףָאה ךיא .דָאש ַא .ךוב םעד ןיא ךָאנ ןײגנַײרַא לָאז יז זַא ,ךעלגעממוא

 טימ טעװ סָאד זַא ןוא ,דנַאלסור-טעווָאס ןגעוו דוב ןטייווצ ןַײמ ןיא טעברַא יד ןבעג

 ןטרַאװ ןזָאל טשינ ךיז ףיוא גנַאל דנַײרפ ענַײמ ןופ ףליה רעד

 ,1952 ,קרָאיוינ ,קיװייל .ה ןוא ושָאטאּפַא .י ןופ טריטקַאדער ,8 ,מונ ,רעכיבלמַאז ?

 טכַארבעג ךיא בָאה טיוט ס'.ע .מ ןופ עטַאד יד קיטליגדנע ןלעטשטסעפ ןופ טייקיטכיוװ רעד בילוצ ?

 ןיקרעמ השמ רייד ."טפנוקוצ, רעד ןיא ןרָאװעג ןטינשעג זיא סָאװ ,וירב םעד ןופ טסקעט ןלופ םעד

 ,וירב םענעטינשעג-טשינ ןופ עיּפָאק יד טקישעגוצ רימ טָאה
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 וו ַָאס רע פ לאומ ש

)1932 --- 1890( 

 ,דמלמ ַא רעטָאפ ַא ַײב ,'בוג רעוװָאגינרעשט ,ּפעשטָאּפ ןיא ןריובעג זיא וויּפ .ש

 ַא ןיא רעכיב יד ןופ טנרעלעג ךס ַא ךָאנרעד .הבישי ַא ןיא טנרעלעג רָאי 13 וצ זיב

 -ךעלנייוועגמוא רעד לייטנָא ןקיטכיט ַא ןעמונעג טָאה סע ּוװ ,קעטָאילביב רעטַאוװירּפ

 ,"דנוב , ןיא קיטעט ןעוועג 190576 .ןיסעינג .נ .א רעבַײרש רעשיערבעה רעלעניגירָא

 -ייצרעד עצרוק טכעלטנפערַאפ טָאה רע ּווװ ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא ךָאנרעד

 ןייק ןעמוקעגקירוצ עיצולָאװער רעד ךָאנ ."עמיטש רעטעברַא עַײופ, רעד ןיא ןעגנול

 ןיא ,גנורענרעד ַײב רעטלעטשעגנָא-סגנוריגער ַא יװ ןרָאי לָאצ ַא טעברַאעג .דנַאלסור

 עשימָאנָאקע ןגעוו ןעלקיטרַא ךיוא ןבירשעג .'דנַא ןוא ןעגנומענרעטנוא-עיצַארעּפָאָאק

 -וובעלרעביא יד ןגעוו זיא (1922 ,עװקסָאמ) "ךשלברעש/; עלעווָאנ עטשרע ןַײז .ןגָארפ

 ןרדליש ןביױהעגנָא רעטעּפש .הסיפת רעשיטעוװָאס ַא ןיא םירחוס ענעזעוועג ןופ ןעג

 רעטיור, ,,טױרבנרָאק, יװ ,ןעגנולייצרעד עכלעזַא ןיא ןבעל עשיטעווָאס עַײנ סָאד ךיוא

 טָאה רע ,ןרָאי רע40 ןוא רע20 יד ןגעוו ,"עיצַאטקַארטנָאק, ןַאמָאר ַא ןיא ןוא ?ןרָאה

 -נונעכייצרַאפ) ?קרעשטָא; ןופ רענַאשז םעד ןיא טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב רעבָא ךיז

 -סירטעלעב עלַאטנעמוקָאד וצ "שזַאטרָאּפער ןשירעלטסניקג םענשפורעג-ױזַא רעדָא ,(ןעג

 -יסַאּפ ,ןכַאז ,ןשטנעמ עכעלקריוו ןופ ןעגנוביײרשַאב ששירשלטסניק ,טסייה סָאד .קיט

 טָאה טַײצ-המחלימ רעד ןיא .טעשזוס ןופ רעטסַײמ ַא ןעוועג לָאמעלַא זיא רע .ןעגנור

 -גלירַא ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןופ ןדלעה עשידִיי ןבַײרשַאב ןטימ ןעמונרַאפ ךס ַא ךיז רע

 טכַארבעגמוא ךיוא רעטעּפש זיא רע) שטיוועקשומס בקעי לַארענעג םעד טנכערעג

 רעמ ןעוועג רע זיא ןכַאז יד ןיא רעבָא .יקסוװָאקשַאמ בקעי ןוא ןייב רעזייל ,(ןרָאװעג

 ,טסירטעלעב ַא רעדייא רָאיטרָאּפער ןוא טסילַאנרושז

 -יגורה עשיטצווָאס ערעדנַא יד ןופ סנַאקַאב ןיוש זדנוא זיא 1952 עטַאד-טיוט יד
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 תוכ למ :ינגנור ה 9 שיט עװָא ס יד

 ריִמ .ןוא .רעבַײרש עשידִיי עטסנעעזעגנָא יד ןופ ןעוועג טשינ זיא וװָאסרעּפ .תוכלמ

 םעד זיא ןסָאשרעד ןרעוו וצ "ןעוועג הכוז; טָאה רע סָאװרַאפ ,טרעדנווועג לָאמעלַא טָאה

 -ירש עטמירַאב רעייז ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ,1952 טסוגיױא 12 ןופ גָאט ןלופלרוג

 -דנעצ ַָא רעירפ טבעלעג טָאה רע סָאװ ,"תוכז, רעד ןענַאטשעגַײב זיא םיא ןדַײס .רעב

 -עמַאק ןַא ןעועג זיא רע סָאװ ,עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא רָאי גניל

 | .?ץעינַאקיר

 טרעוו עזַארפ עטנַאקַאב יד-טָא ,21952 רָאי ןיא ןסירעגרעביא ךיז טָאה ןבעל ןַײז,

 -סַאמ) "קרעוו עטלייורעדסיוא; ענַײז ןופ עבַאגסיױא רעשיסור רעד ןיא טצונעג ךיוא

 ,ןצרוק ַא ןבירשעג ןטרָאד טָאה סָאװ ,ווָאבולָאג .ס םענייא ךרוד (ןטַײז 400 ,1957 ,עויק

 ,ריפנַײרַא ןעמערַאװ רעבָא

 ;ןכַאז עטקורדעג ענַײז

 ןוָאקַאי; ;ז"ז 12 ,1938 ,סעמע ,עװקסָאמ .ןלַאװ ןוא *ןלַאװ, .בוט-םוי רעשיקלָאפלַא

 ָאד רעד "ששטיוועקשומס ווָאקַאי, ;ז"ז 55 ,1940 ,סעמע רעד ,עװקסָאמ .,,יקסווָאקשָאמ

 ןז"ז 99 ,1941 ,"'סעמע רעד; ,סוינליוו:עװקסָאמ ."דנַאברַאפנטַאר ןופ דלעה רעטלט

 22 ,1946 ,'סעמע רעד; ,עװקסָאמ ,דנַאברַאפ ןטעווָאס ןופ דלעה רעד ,ןוָאלכָאכ השמ

 "רעד ,"טיורבנרָאק , ;ז"ז 27 ,1922 םָאקזעגדיא דליבּפָארּפ ,עװקסָאמ ,"ךעלברעש, ;ז"ז

 ,וָאקרַאכ-וועיק ,?עיצַאטקַארטנָאק , ;ז"ז 144 ,1928 ,"ךוב ןוא לוש, ,עװקסָאמ .ןעגנולייצ

 ,"סעמע; ,עװקסָאמ .ןעגנולייצרעד ,"?טכַאנ ןוא גָאט, ;ז"ז 267 ,1931 ,גַאלרַאפרטנעצ

 ;ז"ז 84 ,1925 ,"סעמע; ,עװקסָאמ ,ןטערטרָאּפ ."ָארטעמ ןופ ןשטנעמ , ;ז"ז 211 ,3

 .ןעגנולייצרעד ,"תורצוא , ;ז"ז 18 ,"סעמע; ,עװקסָאמ .גנולייצרעד ,"!ןילַאטס ַאוויוומ

 ןדִיי ןגעוו ןעגנונעכייצרַאפ ,"קלָאפ זיא ןעמָאנ ןַײד, ;ז"ז 128 ,1939 ,"סעמע, ,עװקסָאמ

 ,ז"ז 124 ,1944 ,"סעמע רעד; ,עװקסָאמ .רענַאזיטרַאּפ

 | :רעטַײװ טנעייל טציא ןוא

 ןופ עטכישעג רעד ןיא יו ,המחלימ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ןַײז ןעלטיּפַאק עטסלופמור ,עטסקידנצנעלג יד ןופ רענייא טעוװ ,קלָאפ ןשידִיי םעד

 | ,.?רענַאזיטרַאּפ-ןדִיי;

 ןיא קיליװַײרפ ןַײרַא טערט ,קלָאפ ןקידנדַײל ליפ ןַײמ ןופ ןוז רעַײרפ ַא ,ךיא;

 רַאפ ןגָאלש וצ ךיז ידכ ,רעמענ-המקנ-סקלָאפ ןוא רענַאזיטרַאּפ עטיור יד ןופ ןעייר יד

 -ַאפ יד ךרוד עטקינַײּפרַאפ קידתוירזכַא ,רעדניק ןוא רעטסעווש ,רעדירב ,ןרעטלע יד

 ןרעלטיה טנוה ןקיטולב םעד ןגעק -- דנַאלמייה ןַײמ רַאפ ,רעגיוז-טולב עשיטסיש

 :ךיז טכילפרַאפ ךיא ןוא ןטנַאּפוקֶא עשטַײד יד ןטידנַאב ענַײז ןוא

 (2 .ןַאמטכַאלש רעטרינילּפיצסיד ,רעמַאזכַאװ ,רעקיטומ ,רעטגַאװעג ַא ןַײז (

 סָאד ןטיהּפָא ןוא תודוס-הכולמ ןוא תודוס-ףמַאק יד דוסב ןטלַאה ןוא ןטיהּפָא גנערטש

 ןלעפַאב יד ןליפסיוא ןעגנורעדיוורעד ןָא .ןוא ךעלטקניּפ (3 ,ןגעמרַאפ עשירעטילימ
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 ץנ אר עמָאּפ ר עדגַא סקעלַא

 ןבעל סָאד ןוא תוחוכ יד קידנעניוש טשינ :(4 .סְרעריֿפנָא ןוא ןטנַאדנעמָאק יד ןופ

 ביוא לַאפ ןיא (5 ,דנַאלמייה ןיימ רַאפ ףמַאק םעד טולב ןּפָארט ןטצעל ןזיב ךיז ןבעגּפָא

 ."רבח ןַײמ ןופ טנַאה יד ןפערט ךימ לָאז ,העובש רעד ףיוא ןַײז רבוע לעװ ךיא

 ןבַאה תושובש עכעלנע .ןדַיי עשיטעווָאס רעטנזיוט ןבעגענּפָא ןבָאה העובש יד-סָא

 ,דנַאלנכירג ,עיװַאלסָאגוי ,דנַאלסור-ןטַאּפרַאק ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידִיי יד ןבעגעגּפָא

 יד ןבעגעגּפָא אמתסימ ןבָאה תועובש עכעלנע ןוא .רעדנעל ערעדנַא ןוא ךַײרקנַארפ

 -נוגצװַאב-רענַאזיטרַאּפ עטסלופמור יד ןופ ענייא ןוא עשידִיי עטשרע יד ,רעײבַאקַאמ

 .עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא רעפמעק-רענַאזיטרַאּפ ןוא ןעג

 -גונעכייצרַאפ רעדָא ןטכירַאב ןעגנוטַײצ יד ןיא טנעיילעג טציא זיב ןבָאה רימ

 -רעד ןוא רעדיל לָאצ ַא טנעיילעג ךיוא ןוא רענַאזיטרַאּפ עשידִיי עקיצנייא ןגעוו ןעג

 ךוב עטשרע סָאד זיא "?קלָאפ זיא ןעמָאנ ןַײד , סווָאסרעּפ .ש .עמעט רעד ףיוא ןעגנולייצ

 טשינ לָאז ןעמ ביוא) רענַאזיטרַאּפ ןדִיי יד טעמדיוועג ןצנַאג ןיא זיא סָאװ ,שידַיי ןיא

 .(ךיז רַאפ עמעט ַא זיא סָאװ ,לוס .א .מ ןופ עמעָאּפ ,"ןַאזיטרַאּפ לארשי; יד ןענעכער

 ןעגנוריסַאּפ ןוא ןטקַאפ עתמא ףיא טיובעג ןענַײז ךוב ןיא ןעגנונעכייצרַאפ 21 יד

 דלעה םעד ןופ ןעמָאנ רעתמא רעד זַא ,וװָאסרעּפ וליפַא זדנוא טגָאז רעטרע ראּפ ַא ןיא !

 ,ױזַא ןוא ױזַא ןעוועג זיא גנונעכייצּרַאפ רעד ןופ

 -רַאּפ -ןדַיי -עגלצנייא רעגנילדנעצ טריפעגסורַא ןרעוו ןעגנונעכייצרַאפ יִד ןיא

 ענעדיײשרַאפ ןופ "ןדָאװזוװק ,ןוויטקעלָאק עשינַאזטרַאּפ עשידַיי עצנַאג ןוא רענַאזיט

 יד, ןטרָאד טניפעג ריא .רעדנעל וליפַא ןוא סעיצידַארט ,רעטכעלשעג ,רעטלע ,ןכַאפ

 יז יו ,ענעדִיי ַא רעדָא יורפ עשידִיי-לענָאיצידַארט ַא ,עשפיל *עמַאמ עשינַאזיטרַאפ

 -רעטקָאד יד יצ ,ןקירב:ןַאב ןופ ןרעיוב ַא ,"לרימ רעטסעווש, יד ןוא ,ןיילַא ךיז טפור

 דימש רעד למהרבא ,רעוב-ןוויֹוא רעד ,רעילומ לשרעה רעדָא ;װָאקרַאכ ןופ הניד עש

 -קָאד;/ ןליפַא ןוא ,טסיטַאמכַאש ןוא רעוט-יײטרַאּפ רענעזעוועג רעד ,קילב רעזייל יצ

 .?טסעּפַאדוב ןוא ןיוו ןופ רעלטפַאשנסיװ ,רעוט-טסנוק ,ןטסירוי ,ןרעינישזניא ,םיריוט

 -- רעבָא

 -רע-םייה ערעייז .קילגמוא רעבלעזרעד ןוא ןייא ןפָארטעג טָאה ןעמעלַא ייז,..

 -רַאפ ייז ןבָאה ,ןַײרַא ןענַײז ייז רָאנ ּוװ ,םוטעמוא ןוא ,ןשטַײד יד טּפַאכרַאפ ןבָאה רעט

 ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,עלעפייה סָאד זיולב ךיז ןבָאה טעװעטַארעג .ןדִיי עלַא טעטכינ

 .(120 יז) ."רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןבילקרעד ךיז ןגעוו ענעדיישרַאפ ךרוד ןיא

 -ַאזיטרַאּפ ןדִיי יד ןופ גנולקיװטנַא ןוא ןעגנובעלרעביא יד ןוא קילגמוא רעדי-טָא

 .ךוב סווָאסרעּפ .ש ןופ טלַאהניא ןוא עמעט יד ןענַײז רענ

 -ַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ סקּוװ ןוא גנוײטשטנַא יד טרעדליש ווָאסרעּפ יװ-טָא

 ןענַײז סיױא-גָאט ,ןַײא-גָאט ..ןשטנעמ עַײנ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה רעגַאל ןיא;... :גנוגעוו

 -רַאטױר ךיוא ,ךעלטעטש ןוא רעפרעד עקימורַא יד ןופ רענֹוװנַײא ןעמוקעגוצ רעהַא

 סָאװ ,ןדִיי ,גנולגנירמורַא ןופ ןוא שינעגנעפעג ןופ ענעּפָאלטנַא ,ןרידנַאמָאק ןוא רעיימ
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 תוכ למי יג ור ה 9 שיט ע װַא ס יד

 -וקעג רעהַא ןעמ זיא ןדניזעגזיוה עצנַאג טימ ,תוטיחש יד ןופ .טעװעטַארעג ךיז ןבָאה

 ,רעלבַײּפש ַא ,ךעלביטש-דרע טיובעג טָאה ןעמ ...קעה ןעגנולקעג ןבָאה דלַאװ ןיא .ןעמ

 ַײנ ַא ןיא טצעזַאב ךיז ןטלָאװ רערעדנַאװרעביא יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה ץלַא סָאד .ךיק ַא

 .(41 'ז) ."תורוד-רוד ףיוא ןַײא ךיז ןעוועדנופ ןוא טרָא

 ןעגנורעדליש עשיטסילַאער זדנוא ןבעג ןטימ טשינ ךיז טנגונַאב ווָאסרעּפ רעבָא

 -טסנידרַאפ ַא זיא ןילַא סָאד שטָאכ ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רעגייטש:סנבעל םעד ןיפ

 -ָאטש ןשטנעמ סע ןבָאה יװ ,ןלעטשרָאפ טשינ רָאג ךָאד ךיז ןענָאק רימ ,וטפיוא רעלופ

 -עג ,ןטײקכעלמעװקַאב-עיצַאזיליוויצ יד וצ טניוװעג ,סעיצידַארט-רוטלוק טימ ,עשיט

 המחלימ טריפעג ןוא ךעלביטש:-דרע ןיא ,רעבירג ןיא ,רעדלעוו ןיא .גנַאלנרָאי טבעלי

 -רעּפ ?עשיצַאנ יד יװ ןעײמרַא-דרָאמ עלענָאיסעפָארּפ עטלושעג-רעקנוי עכלעזַא טימ

 רעד ןופ סנ; םעד ,תוחוכ עקיטסַײג יד ,ןטפערק-בַײרט יד ךיוא זדנוא טזַײװַאב ווָאס

 ,ןרעינישזניא ,םירױטקָאד, ױזַא יו ,"?רעגַאל-רענַאזיטרַאּפ ןופ סנ,; םעד ןוא ?ָאטעג

 -עג ,ןכָאטשעג ןבָאה טסעּפַאדוב ןוא ןױו ןופ רעלטפַאשנסיװ ,רעוט-טסנוק ,ןטסירוי

 ךיז ייז ןטלָאװ ןבעל עצנַאג סָאד יװ טקנוּפ ,טפַײרגעגנָא ,ןטַאנַארג ןפרָאװעג ,ןסָאש

 ,(38 'ז) ."המחלימ ןריפ טימ ןעמונרַאפ

 קלאפ ןרַאפ עביל יד רָאנ טשינ ןעוועג זיא ןטפערק-בַײרט טּפיױה יד ןשיװצ ןוא

 ַײב טסייה סע יװ ,"האניש, ךיוא רָאנ ,עטסרעַײט ןוא עטסטנעָאנ יד רַאֿפ ,דנַאל ןוא

 האנישק .ןטַײהנגעלעג ךס ַא ַײב סָאד טכַײרטשרעטנוא רע .גנונעכייצרַאפ ןייא םיא

 קיטכיוו ַא זיא האניש, ."לרימ רעטסעווש, ןיא רע טגָאז ,"רעוועג ףרַאש ַא רעייז זיא

 רַאפ טולב; :המקנ ךיוא יװ ."גנוניױלַאב עטשרע סקיזאל, ןיא רע טגָאז ,"רעוועג

 ..םירבח ערעזדנוא ןופ טולב ןרַאפ, ,"ןענעכערּפָא ץלַא רַאפ ךיז ןלעװ רימ, ,"!טולב

 ךיוא .?!ןטנַאּפוקָא יד טױט ַא; ,"!רעַײפ -- תולכ ןוא ןעיורפ ,סעמַאמ ערעזדנוא רַאפ

 ענעזעוועג ןיא, -- ?תומשנ עטפיוקרַאפ ערעדנַאק ןוא רעטעררַאפ ענעגייא יד וצ סָאה

 ."!רעייפ --- רעגריב

 טַײקנַארק רעשינַאזיטרַאּפ רעװַאקישט ַא ןגעוו וליּפַא זדנּוא טלייצרעד ווָאסרעּפ

 ,*...שטַײד ַא ךָאנ ןוא ,שטַײד ַא ךָאנ ןוא ,שטַײד ַא ךָאנ ןעגנערבמוא; :"ךָאנ, --

 טרָא סיורג .ַא .גנוטלַאהרעדי טסבלעז ןופ טקניטסניא רעד ,ךיז טײטשרַאפ ,ןוא

 ןבעגעגרעביא ןרעו סע .טפַאשטנַײרפ-רעקלעפ ןופ וויטָאמ רעד םיא ַײב טמענרַאפ

 -עטַאר וצ םירעיוּפ עשיסור ןוא ןדיי-טשינ ןופ ןווּורּפ עקידשפנ-תוריסמ ןגעוו ןטקַאפ

 ןגעו ןטקַאפ ,ןבעל רעייז טימ טלָאצַאב ןבָאה ייז ןופ ךס ַא עכלעוו רַאפ  ,ןדִיי ןעוו

 עשידִיי ןשיוװצ טפַאשביל רעקידנריר ןוא טפַאשַײרטעג טיוט ןוא ןבעל ףיוא רעסייה

 רעד עינָאמ ןוא פיליפ ,"ענַאה ןוא לזייר, ןשיווצ יוװ ,רענַאזיטרַאּפ עשידַיי-טשינ ןוא

 סַארָאט ןוא לטָאמ ,("רערעל ייווצ ,) ווָאליַאכימ ןַאמָאר ןוא שטיװערַאקוד לרעב ,רעצעז

 * ןו"זַאא ("ןובשח רעד,)

 עשיטצװָאס ערעדנַא עלַא ַײב יװ ,װָאסרעּפ .ש ַײב זיא טּפַאשדנַײרפ-רעקלעפ ןופ זיטָאמ רעד *
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 ץ גג א ר עמָאּפ ר עד נא סק על ַא

 -רַאּפ ױזַא יו ,עיצקעל עכעליױשנָא עטשרע יד ןעוועג סָאד זיא ןעלזייר רַאפ;

 ךיא ןוא ."ענאה ןוא לזיירק גנונעכייצרַאפ רעד ןיא ךיז טגָאז ,"המחלימ ןריפ רענַאזיט

 -יטרַאּפ ױזַא יו ,סעיצקעל עכעלױשנָאפ עכלעזַא ךס ַא רימ ןבָאה ךוב סוװָאסרעּפ .ש

 ."המחלימ ןריפ רענַאז

 קינכעט רעייז טימ ,עיגעטַארטס-טכַאלש רעשינַאזיטרַאּפ טימ ךיז טנַאקַאב ריא

 ןוא טקנוּפ ןשיניצידעמ ,זַײּפש ,גנודיילק רעייז טימ .ןקירב ןוא ןענַאב ןסַײרפיוא ןופ

 ריא ,17 טַײז ףיוא טרעדלישעג ןייש זיא סָאװ ,דָאב רעשינַאזיטרַאּפ רעד טימ וליּפַא

 ,ןקורדסיוא עכלעזַא ,"ןָאגרַאשז, ןלעיצעּפס ַא ןצונַאב רענַאזיטרַאּפ יד זַא ,סיוא טניפעג

 ענעגנַאפעג) "ךעלעמעל, ,(קירב רעדָא געוו ַא ןעווענימ טסייה סָאװ) ?ןעלטָאזנָא; יו

 ,ו"זַאא ,?טלַאק ףיוא טגײלעגּפָא; ,"טלטשרעבעגכרוד, ,"סענרעטמַאל, ,(סיצַאנ

 -רַאפ טימ ,ךעלטעטש ןיא סָאטעג יד ןופ ןעזסיוא ןטימ ךיוא ךיז טנעקַאב ריא

 -עגוצ ןבָאה תוחומ עשילַאבינַאק עשטַײד יד סָאװ .,ןטיוט עטפַאהרעטסנָאמ ענעדייש

 לידבהל ,טימ יװ ,קיטש-דמש עשלװַײט ,עשיצַאנ טימ ,ןדִיי יד ןעגנערבוצמוא טכַארמ

 -טשינ ןוא עשידִיי יד ןופ טייקשירעדניפרעד ,טייקשירעלעפנַײא רעד ,תולדבה ףלא

 .השודק ןוא הרובג ,שפנ-תריסמ ןוא טייקשידלעה רעייז טימ ,רענַאזיטרַאּפ עשידזִיי

 -ַאמַארג ןכעלמיטסקלָאפ ,ןקיטכיצ ַא טימ סיוא ךיוא ךיז טנכייצ ךוב עצנַאג סָאד

 רעד ןופ טייקכעלרעַײפ ןוא טייקטסנרע רעד ףיוא טקוקעג טשינ .שידִיי ןשילַאקיט

 ןוא ןכעלטימעג-טכַײל ןופ ןטנעמעלע עשּפיה ןעגנונעכייצרַאפ עַײר ַא ןגָאמרַאפ ,עמעט

 ןרעװ טריזיטַאמַארד ןענָאק ןעגנונעכייצרַאפ לָאצ ַא ,רָאמוה ןקידנרעטכַײלרַאפ-טימעג

 ךוב ןיא טניפעג ריא .ןליּפש ערעסערג רעדָא סרעטקַאניײא יװ ,ןרעװ טריפעגפיוא ןוא

 ןענַײז ךָאד .ןעגנורעדליש עקידנריר ,ןגָאלַאיד ,סענעצס ,רעדליב עקיטכערּפ ךס ַא

 -עמ ,שיטסינָאטשילעפ ןענַײז ייז .ןעגנונעכייצרַאפ עכַאװש-שירעלטסניק ייד ַא ןַארַאפ

 | ,סָאטַאּפ ןוא עמַארד טָאטשנָא ,שיטעטַאּפ ,שיטַאמַארדָאל
 ןרָאװעג טלקיװטנַא קרַאטש סרעדנוזַאב זיא ןעגנונעכייצרַאפ ןופ רענַאשז רעד

 -רעטַאמ-יור סלַא טצונ גנונעכייצרַאפ יד שטָאכ ןוא ,המחלימ רעד ןופ טַײצ רעד ןיג

 -לופ וצ ןרעוו ןביוהרעד רֶעבָא ףרַאד ןוא יז ןָאק ,ןעגנוריסַאּפ ןוא ןטקַאפ עתמא לַאי

 ,טסנוק רעקיטולב

 .עמַארדָאלעמ טימ יװ עמַארד טימ לופ טציא זיא ןיילַא ןבעל סָאד זַא ,תמא זיא'ס

 רעשיטַאמַארדָאלעמ ןוא רעכעלרעדיוש ,רעקרַאטש ,ליּפשַײב םוצ ,ןַײז ןָאק סָאװ לַײוװ

 ןיא ןשטַײד יד זַא ,ןעגנוטַײצ יד ןיא טלייצרעד ןעוועג גנַאל טשינ זיא סָאװ סָאד יו

 -ָאמעצ-ןיד טימ רעדניק ערעייז ןזַײּפש וצ סרעטָאפ עשידַיי ןעגנוווצעג ןבָאה םירק

 -רַאפ ןעװעג ןענַײז ןרעױדַאב םוצ זַא ,טציא ןיוש ןסייװ רימ .ןרָאװעג ןבירטרעביא שּפיה ,רעבַײרש
 .ןדיי ןעװעטַאר טװּורּפעג קידשפנ-תריסמ ןבָאה ןדִי-טשינ ןעװ ,ןלַאפ קינײװ רעייז קיסעמסינטלעה

 ךוא ,סיצַאנ יד ןפלָאהעג ןבָאה ןדיייטשינ עשיטעװָאס ךס א רעיײז זַא ,ןסייװ רימ ,טרעקרַאפ טקנוּפ

 ,ןדִיי טכארבעגמוא ,ןיילא וליפא
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 תו כל מייגור ה .צשיט ע װאס יד

 רעתמא ךרוד ןכיירגרעד רעסעב רעבַײרש רעד רעבָא טעוװ ףורַאב ןַײז ?זָאלג םענעל

 ןעלטימ עשירעלטסניק עטכע ךרוד ,עמַארד

 ,טציא ןעוט רענַאזיטרַאּפ ענעזעוועג יד סָאװ ,ןבעגרעביא ךָאנ ךיז טליוו ףוס םוצ

 ,ליּפשַײב םוצ ,ווָאסרעּפ זדנוא טלייצרעד .,ןרָאװעג טַײרפַאב ןענַײז ןטנגעג ערעייז ןעוו

 -פיוא -- המחלימ רעד ףיוא קעװַא זיא רעילומ רעד לשרעה, רעיוב'ןוויֹוא רעד זַא

 -טיור יד ןָאטנָא ןוא קירבַאפ-סעקילָאװ רעטנערבעגּפָא רעד ףיוא סנוויֹוא יד ןלעטש

 רעשינַאזיטרַאּפ רעד ,ןעשפיל ןגעוו ןוא .?סעקילָאװ עמערַאװ ,עקנִיַײנ ןיא רעײמרַא

 ןרעקקירוצ ךיז טעוװ עמַאמ יד ןעוו ,טַײצ יד טנעָאנ רָאג זיא סע, :רע טגָאז ,"ןעמַאמ

 ןעמַאװצ טעוװ יז .ד לטעטש ןיא ךיז וצ ,דרע רעשיסירסַײװ רעטַײרּפַאב רעד ףיוא

 עשיטעווָאס יד ןופ גיז ןסיורג םעד ןרעַײפ דַאירטָא ריא ןופ רענַאזיטרַאּפ יד טימ

 ."רעדרעמ עשיטסישַאפ יד רעביא ןשטנעש

.95 
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)1946 --- 1899( 

 ןַײז טנכייצרַאפ טרָאד לָאז

 ,ךיא ןיב רוד ןסיורג ַא ךרוד ןעגנַאגעגכרוד זַא

 ןעועג םַאלּפ ןיא ןיב ךיא םירבח טימ זַא

 וברַָאטשעג ייז טימ ןוא

 רעד ןופ רעפעש-טנורג יד ןופ רענייא ,גרעבניניפ ארזע ןבירשעג טָאה ױזַא
 עשידִיי עטסלעניגירַא ןוא עטסערג יד ןופ רעוייא ,רוטַארעטיל רעשיטעוװַָאס-שידיי
 ,ווַאג) דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא ןברָאטשעג קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ זיא סָאװ ,רעטכיד
2 1946), 

 ,גרעבניניפ ארזע זיא דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןפיוא עקַאטַא רעשיצַאנ רעד ךָאנ דלַאב

 ןעּפ רעד טימ רָאנ טשינ ןפמעק טנָארפ ןפיוא קעװַא ,רָאי 42 ןופ רעטלע ןיא ןייש

 -סָאמ רַאפ ןטכַאלש יד ןיא זיא רע ּוװ ,סקיב רעד טימ ךיוא ךעלבעטשכוב עקַאס רַאנ
 ןעמוק טנעקעג טשינ טלָאמעד טניז ןיוש טָאה רע .ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ טסנרע עויק

 -טקניּפ ןצנַאג ןיא טשינ שטָאכ ,קיטכיר ךעלבעטשכוב רשפא רעבירעד זיא'ס .ךיז וצ

 ןיא טגָאזעג ךיז טָאה סע יװ ,טײקנַארק רערעווש ַא ךָאנ ןברָאטשעג זיא רע זַא ,ךעל

 -וקַאב יד ןופ ןברָאטשעג שיטקַאפ זיא רע .עװקסָאמ ןופ גָאלָארקענ ןטקישעגוצ םעד

 ,המחלימ רעד ןיא ןדנוװ שנעמ

 םירבח טימ זַא ,ןרעוו טנכייצרַאפ לָאז סע זַא ,טגָאזעגנָא טָאה ןיילַא גרעבניניפ

 טרָאד לָאז, ָאט .,ןברָאטשעג ייז טימ ןוא המחלימ רעד ןופ םַאלּפ ןיא ןעוועג רע זיא
 ,םזישַאפ ןטימ ףמַאק ןיא ןלַאפעג זיא ןַאמטכַאלש-רעטכיד ַא ךָאנ זַא ,"ןַײז טנכייצרַאפ

 טסייה "רעַײפ עמַאס ןופ, .רעַײּפ עמַאס ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמטכַאלשי-רעטכיד ַא

 -מייהג ךובלמַאז רעװקסָאמ םעד ןיא ןענישרעד 1943 ןיא זיא סָאװ ,רעדיל טירעס ןַײז

 .?דנַאל
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 -טפירש עשיטעווָאס-שידִיי ערעדנַא רעגנילדנעצ יוװ ,טגלָאפעגכָאנ טָאה גרעבניניפ

 ןופ טַײצ רעד ןיא רעטכיד ישיטעווָאס ןשידִיי ןטשרע םענופ עיצידארט יד ,רעלעטש

 יו ןוא ,רעײמרַאטױר רעשידלעה ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמצרַאװש רׁשֲא ,גירק-רעגרינג

 ןטכאלש יד ןיא ןלַאפעג ןענַײז סָאװ ,ןגעלָאק-רוטַארעטיל ןוא םירבח ענַײז ןופ ךס א

 -טכַאלש-רעטכיד ַא יװ ,ןברָאטשעג ייז טימ ךיױא רע זיא ,ןלאבינַאק עשיצַאנ יד טימ

 י .ןַאג
 -יל ץנייש ןַײז .רעדיל-עביל עסייה ןוא עשיריל ליפ ןבירשעג טָאה גרעבניניפ

 טקוקעג טשינ .טּפַאשביל ןגעװ גנַאזעג ַא ןיא "טפַאשביל ןוא דנַאל, גנולמַאז-רעד

 רעפמעק רעד ,םיא ןיא ןַאמטכַאלש רעד -- ךירטש-טּפיוה ןַײז רשפא זיא םעד ףיוא

 ןטײקכַאװש יד טימ יו ןבעל ןשיטעװָאס םעד ןיא סטכעלש ןופ ךעלטשער יד טימ

 יד; יו ,רעכיב ענַײז ןופ ןעמענ עכלעזא תודע ךיוא ןגָאז םעד ףיוא ,ןילַא םיא ןיא

 עסיורג עטשרע ןַײז ךיוא ."דלעפטכַאלש ןופ, ,"ערעדנַא ןַא דרע ןַא, ,"ןרעיוד ןגירק

 רעטשרע רעד ןגעוו זיא ,וועיֹק ןיא 1926 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"ּפָאלַאג, עלעוװָאנ
 :רעקיטכיר ,ענִיַארקוא ףיוא עיצולָאװער רעד ןוא גירק-רעגריב םעד ,המחלימ-טלעוו
 ןריובעג ,1899 רעבמעוװָאנ ןט17 םעד זיא רע ּוװ ,עינרעבוג רעוועיק ,ןַאמוא ןיא

 | י ,ןרָאװעג

 -ייב ןשיװצ רוד םוצ ,עיצולָאװער רעד ןופ "רוד ןסיורג; םוצ טרעהעג טָאה רע

 ןיקסוז ןימינב ןוָאקַאװוטיל השמ

(1899 -- 1952) 
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 ץנ א ר עמָאּפ ר עד נא סקללַא

 ףיוא יװ ,ןפַאש ןַײז ףיוא ךיוא טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאד ןוא ,תומחלימ-טלעוו עד

 ,טיוט ןַײז

 ,1925 ןיא --- עטייווצ ןַײז ,1922 ןיא ןענישרעד זיא גנולמַאז-רעדיל עטשרע ןַײז

 ,1927 ןיא -- "ןעגנוי, עסעיפ ןַײז ןוא

 -יל עשיטעווָאס עשידִיי יד ןדניברַאפ ןוא ןרעטנענרעד וצ ןָאטעג ךס ַא טָאה רע

 רעשיסַאלק רעד טימ ןוא רעקלעפ עשיטעווָאס יד ןופ ןרוטַארעטיל יד טימ רוטַארעט

 -נַאמרעל ,ןיקשוּפ ןופ ןעגנוצעזרעביא עשירעלטסניק ענַײז ךרוד רוטַארעטיל-טלעוו

 טימ יװ ,.דנַא"א ,עטעג ,ָאגוה רָאטקיװ ,יקסניבויצָאק,ווָארעיוװענ ,ָאקנעשטוועש ,ווָאט

 רעדיל ץוח ַא .רעקלעפ עשיטעווָאס יד ןופ רָאלקלָאפ םעד ןופ ןעגנוטכידרעביא ענַײז

 ןָאטעג יוװ ,ןעלקיטרַא עשיטירק ןוא ןעייסע ןבירשעג ךָאנ רע טָאה ןעגנולייצרעד ןּוא

 ,ןלוש יד רַאפ סעיטַאמָאטסערכ ןלעטשנעמַאזוצ ןפלָאהעג ןוא טעכרַא-רָאטקַאדער ךס ַא

 עשיטעווָאס עשידִיי יד ןדניברַאפ ןוא ןרעטנענרעד וצ ןָאטעג ךס ַא ךיוא טָאה רע

 -רַאפ רעדנוזַאב ַא .רעדנעל ערעדנַא ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד טימ רוטַארעטיל

 רעטכיד ןרענָאיצולָאװער םעד ףויא ןקוקמוא ךיז טַײצ ןיוש, לקיטרַא ןַײז זיא טסניז

 ,"קיטירק עשיטילָאּפ, ןיא םעד ןגעוו רעמ עז) ?רעוװָאשוװָאב ףסוי

 ןעגנורענירעד עכעלנעזרטּכ

 -טע יד ןיא ,ךעלנעזרעּפ ןגרעבניניפ ארזע ןענעק וצ קילג םעד טַאהעג בָאה ךיא

 ןעוועג זיא רע ,(19232-25) וועיק ןיא ןעמַאזצ ןעוועג ןענַײז רימ סָאװ ,ןרָאי עכעל

 -סיוא ןבָאה ,רעּפרעק רעצנַאג ןַײז יו ,םינּפ ןַײז רעבָא ,קיטיוה-לקנוט ןוא קיסקווולטימ

 ,קידרעדָאי ןעוועג זיא רע .טײקטעװעטרַאהרַאפ ,טײקטקַאּפעג ,טייקטסעפ טקירדעג

 -ַארד ןוא שיטסירָאפַא ףרַאש ,טריסנעדנָאק ױזַא טקנוּפ ,טַארטנעצנָאק רעלָאג ,קידנרעק

 טימ לופ ,רעדיל עסייה ,רעדיל ענַײז ,תורוש ענַײז ,קרעוו ענַײז ןעוועג ןענַײז שיטַאמ

 ,ןערב ןכעלרעניא

 -יטעמוא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ עשיריל ,עקיטומסוג ןעוועג ןענַײז ןגיוא ענַײז רָאנ

 טקנעדעג רימ ,ןשטנעמ עטסנדײשַאב ןוא עטסליטש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .עק

 ןיא ןעזעג טשינ לָאמניײק םיא בָאה ךיא ,לטיה סָאד --- םידגב ענַײז ץלַא ןופ רעמ ךיי

 ןמלז ןיא ןוא .טיײקנדײשַאב ןַײז טימ סָאד ךיז טדניברַאפ רימ ַײב ,שוילעּפַאק ןייק

 ןעוועג זיא רע .לטיה ַא טימ עיפַארגָאטָאפ ןַײז ןענופעג ךיא בָאה "ןָאקיסקעל, סנעזייר

 זיא ןדָאלעגרעביא ןוא ,טיײקנדָאלעגרעביא ןופ יוװ ,ןגיובעגנַײא לסיב ַא ,עטַאוװעלוטוס

 .רעשיטעווָאס ןוא רעַײנ ,רעטלַא ,רוטלוק ךס ַא טימ ןעוועג רע

 ,רעדיל ענַײז ןופ ןעגנוזעלרָאפ טימ ןטירטפיוא ךס ַא ַײב טרעהעג םיא בָאה'כ

 רעבָא .רעבַײרש ענעדישרַאפ ןופ ןטנוװָא-רוטַארעטיל עשירעפעש ףיוא סעדער טימ יו

 -ןיניפ ארזע דובכל עקַאט וועיק ןיא טנוװָא ןַא טקנעדעגרָאפ רימ ךיז טָאה סרעדנוזַאב

 ענַײז ןופ רעדיל עַײנ טנעיילעג טָאה רע .רעציזרָאפ סלַא ָאקטיווק ,ל טימ ןיײלַא ןגרעב
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 תוכ למ-יגור ה ע שיט עװָא ס יד

 -סױרַא ענַײז עלַא ַײב יוװ ,טליפעג טָאה ריא ןוא ,"טסוַאפ , סעטעג ןופ ןעגנוצעזרעביא
 -ַײז תורוש ענעטנַאילירב ענַײז זַא ,דילָאס ,קיכות ,ךעלטנירג זיא רע זַא ,ןעגנוטערט
 .רעַײּפ ןוא טנעמַארעּפמעט טימ לופ ןענַײז ,טלַאהניא ןפיט טימ טקיטעזעגנָא ןעג

 "רעַײפ טמַאס ןופ ,

 עמַאס ןופ, רעדיל סגרעבניניפ ןענַײז טעטילַאװק רעכיוה סרעדנוזַאב ַא ןופ

 קרעוװ יד ןיא שממ טליפ ריא .עיניל-טכַאלש עמַאס רעד ןופ ,המחלימ רעד ןופ "רעַיפ

 ,סנױזַא סעּפע זיא עיניל-טנָארפ יד .עיניל-רעַײפ רעד ןופ ילג ןוא טולג ןוא ץיה יד

 -נַא סיוא ץלַא טעז עיניל-טכַאלש רעד ףיוא .ןעמענַאב ןענעק טַײלטכַאלש רָאנ סָאװ

 יד ןוא תויח:זיוה יד וליּפַא .טַײלטכַאלש עלַא ןגָאז ,רעפיט ,רעפרַאש ,רעסייה ,שרעד

 ןופ םעט םעד טסּוװעג ןבָאה טניה יד; .המחלימ רעד ןיא ךיז טקילײטַאב רוטַאנ עצנַאג

 ןעלמיה ,טנייוועג ןייטש רעד טָאה'ס .רעבַײרש רעשיטעוװָאס ַא טגָאז ,"ןעִילפנָא-טפול

 ןוא ,טגערפעג ןבָאה ןגעוו ,טרעהעג ןבָאה ןגערב ןוא ןרעטש ,ןעזעג ןבָאה רעמייב ןוא

 .רעטכיד רעשיטעווָאס ַא זדנוא טלייצרעד ,טליפעג ןבָאה ןטניוו

 סגרעבניניפ ןופ ןוויטָאמ-טייל יד ךיוא ןענַײז "ןלָאצ ןוא ןענָאמ,, ,"עביל ןוא סַאה;
 ןגרעבניניפ ַײב .רעטכיד עשיטעווָאס ערעדנַא עלַא ןופ יװ ,טַײצ-המחלימ ןופ רעדיל
 עשיצַאנ יד ןיא המקנ ןופ שרַאמ-רעקלעפ םעד ןיא טימ "טלעוו ענעי, וליפַא טייג
 (1944) "גיז םוצ, ךובלמַאז רעוװקסָאמ םעד ןיא "ןיול ןגעוו גנַאזעג, ןַײז .סעיטסעב

 :תורוש עשיאיבנ עקידנגלָאפ יד טימ ןָא ךיז טבייה

 ,ןבָארגַאב -- ןענָאילימ | :ךיא ַײרש טַײז-ברעמ ןייק
 ןטַאשרַאפ -- ןענָאילימ -- ?וטזיב ווו ,טנַײמ קלָאפ ,ָא --
 .רענייק טשינ טרעפטנע עס
 םושי ןיד זיא וו ,וא -- :עטסיוו יד טרעפטנע עס

 ? גנוניווו ןַײד זיא ּוװ ןוא
 -- !סנַײמ קלָאפ ,רימ רעפטרע א ,טשינ גנַאלק רעשידִיי ןייק
 .הנוע ןיאו לוק ןיא .םעטָא רעשידִיי ןייק

 זַא ,גרעבניניפ "רעַײפ עמַאס ןופ, זדנוא טלייצרעד רעטעּפש ןוא

 ,םעדייז יד ןעייג עס תונחמ יד ןעײג עס
 ,ןסָאשעצ ןענַײז סָאװ .קיטומ ןוא טרעטסַײגַאב
 ,רעדניק יד ןעײג עס ,רעדלעוו יד ןעיײנ עס
 .ןשָארדעצ ןענַײז סָאװ .טקיטולברַאפ ןענַײז סָאװ
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 ץנַאר טמָאפ רצדנַאסקצלַא

 !ררעמ ףַױא ,ברעמ ףיוא . .טייקלעה יד קיטפערק טייגיס !

 ,טקיליווַאב זיא ױױזַא א רעקלעפ עקיזיר ןופ

 !טלעוװ רעד ןופ טנַײפ וד  תוזחכ יד ןעײג'ס ןוא

 !טקיליטרַאפ ןרעוו טסעוו דד .רַאג טלעוו ןקיטכיל ןופ

 ןסיורג ַא רַאפ סָאװ ,טלייצרעד ךיוא גרעבניניפ זדנוא טָאװ "רעַיפ עמַאס ןופ, ןוא

 -ָאס םעד ןופ ןטכיש עלַא רעטכיד ןרַאפ ןבָאה סע ,טײקמערַאװ ןוא עביל לפיוו ,ַײשּפָא

 ןוא "רענעמ עטרָאיַאב, ןוא "עקניגנויי ,"ןטנַאנעטיײל; ,"ןרָאיַאמ ,, -- קלָאפ ןשיטעוו

 ןוֿפ םירעוּפ ;טעטש עטסטַײװ ןופ רעטעברַא, ,"טַײל עטסָארּפ ןוא .עטושּפ, ,ןעיורפ

 "וא .יעונילי רעַײפ עמַאס רעד ףיוא וליפַא ,המחלימ רעד ןופ ןערב עמַאס ןיא "קלאפ

 :טרעהעג רע טָאה ןעמעלַא ןופ ןוא םוטעמ

 ...לופטרעוו רעייז זיא סע ..לופטרעוו זיא סע ..קיטכיוו זיא סע ...רעטכיד ַא;

 | *...טעָאּפ ַא ּ!ּפֶא םיא טיה ,גנוטכַא טיג !טעז

 ףפעלּפ ךימ טסָארפ רעד רעווָאלי ַאכימ ךַאילש ףיוא טכַאלש ןיא זַא ןוא
 -- הנידמ ןַײמ ןופ ןיז עטוג רעײמרַאטיױר ןוא
 | -- ןעניפעג ךימ ססוג ַא יינש ןיא
 .רעַײּפ ןּופ סױרַא ךימ ןגָארט ייז
 .עַײרטעג יו ,רעדירב יװ

 ,דלעפנענימ ַא ךרוד ןעלסקַא יד ףיוא ךימ ךרוד ןגָארט ייז
 טלעצעג שירעיופ ַא ןיא ןעלסקַא ףיוא ךימ ןעגנערב ייז
 ,רעביא ןעיורפ עקידנעניױו יד ךימ ןביג ןוא
 :עביל טימ ןוא רעיױרט טימ גנערטש ןגָאז ןוא
 | ! טעז --
 !ּפָא םיא טיה ,גנוטכַא טיג
 .טעַאּפ ַא
 ..לופטרעוו רעיײז זיא סע ...קיטכיוו זיא סע
 ּפָאק םעד רימ עשטשַאל ַא שירבח ןביג ןוא
 ,טכַאנ רעפיט ןיא קירוצ קעווַא ןעייג ןוא
 ,טכַאלש ןיא
 .ןענערב סָאװ ,ןתובחר יד רָאג וצ
 .םוטש גיל'כ .טקעדעגוצ סענדער טימ .טילפ ןטילש ַא
 .םונהיג ןופ ןרעַײפ עקידנלַאנק טימ טלַאּפַאב ךימ אנוש רעד
 םורַא עמערַאו ,עטוג ךימ טנעה ןעמעניס רָאנ
 ,ליטש טעשטּפעש ץימע ןוא
 :דלימ טעשטּפעש ץימע ןוא
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 ָאמ

 תובישה

 ...לופ

 ...רעטכיד ַא --
 ...לופטרעוו זיא סע
 . קיטכיוו זיא סע
 ...לופטרעוו רעייז זיא סע
 .ָאננעיצ ןעשטָא ַאטע ...ָאנשזַאװ אטע

0.4 

, 

 יד ןבייה וצ זדנוא רַאפ ךיוא גָאזנָא ןוא האווצ גרעבניניפ ןַײז סָאד לָאז

 ".טרעוו רעייז ןוא קיטכיו זיא סע לַײװ ,רעלעטשטפירש ןשידִיי םעד ןופ

,,6 
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 רע פ עפ קיציא

)1982 --- 1900( 

 ,דנַאברַאפ ןטעוװָאס ןיא רעטכיד רעשידִיי רעטסרעלוּפָאּפ רעד זיא ךעפעפ .:א
 עשירַאטעלָארּפ עטסקידנטַײדַאב ןוא עטשרע יד ןופ רענייא זיא רע .טסיזמוא טשינ ןוא
 ,רעטכיד

 זיא "ּפענ, םעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןוא גירקרעגריב םעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 ןופ ןעמוקעג ,שירעלטסניק ,רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד ןופ עּפורג עטסקרַאטש יד
 טפלשה רעטייוצ רעד טניז רעבָא .עיצולָאװער רעד רַאפ ןופ רעבַײרש ערעטלע יד
 ווי רעַײנ רעד ןָאנבױא םעד ןעמענרַאפ ןביוהעגנָא טָאה דָאירעּפ-לעטשפיוא םעד ןופ
 ןבָאה רעבַײרש עשירַאטעלָארּפ יד .שארב ןרעפעפ טימ ,לגילפ רעשירַאטעלָארּפ רעג
 -ער רעד ןופ ןשינעעשעג ענעדיישרַאפ יד ףיוא ןפורּפָא ןבױהעגנָא ךיז רעירפ ךס ַא
 סעמעט יד ןטכײלַאב ןביוהעגנָא עטשרע יד ןבָאה ייז ,טייקכעלקריוו רערענָאיצולָאװ
 ,עיצַאזילַאירטסודניא רעד ןוא גירקרעגריב ןופ

 .שירעלטסניק ןוא שַייידיא רעפַײר ןרָאװעג ןענַײז רעטכיד עשירַאטעלַארּפ יד
 -ָאוער עשיטַאמעכס-טקַארטסבַא ,עוויטַארַאלקעד יד ןדניוװשרַאפ ןביױהעגנָא ןבָאה סע
 ןגעו, ךוב טמירַאב ןַײז טימ ןעמוקעגסױרַא זיא רעפעפ קיציא .ןעגנַאזעג ערענַאיצול
 רעטיור רעד ןיא רעקיליװַײרפ ַא ןעוועג ןיילַא זיא רעפעפ ."ךיא יו ,ענױזַא עא ךיז
 -שירפ ,עקיטכערּפ ענַײז ןיא ןזַײװַאב ןביױהעגנָא טָאה ןוא ,טסינומָאק ַא ןוא ,ײמרַא
 ףיוא רעפמעק עקידעבעל יד ,רעײטרַאּפ ,םירעיוּפ ןוא רעטעברַא יד רעדיל עקידלּפַאצ
 ,ןטנַארפ-רעבָאטקָא יד

 ןקידרעטַײװ ַא רעפעפ ןיוש טכַאמ "ןייטש ַא וצ ןץיטש ַא; ךוב טייווצ ןַײז ןיא
 ןיא ןטנָארפ-טפַאשטריװ יד ףיוא רעפמעק עקידעבעל יד ןיוש טוזַײװַאב רע -- טירש
 שור יד ףיוא רעפמעק יד ,דָאירעּפ-לעטשפיוא םעד ןופ ןדנעטשמוא עטרעדנעעג יד
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 תוכ למ-יגור ה צ שיט 9 װ ָא ס יד

 יד ןיא .רוטלוק ןוא עירטסודניא רעד ןופ רעלעטשפיוא ןוא רעיוב יד ,סעינַאװָאט

 יד טימ ןפמַאק יד ןופ ןעגנורעדליש עשיטסילַאער שקידנצנעלג רימ ןעניפעג רעדיל

 -רעגריב ןופ קיטנַאמָאר ךס ַא ייז ןגָאמרַאפ טַײצ רעבלעזרעד ןיא ןוא רעײדרַאװגסַײוו

 ,גירק

 ,טנעה ןיא דרעווש ,עציילפ ףיוא סקיב

 .טדנעוועג טַײװ קידנעטש ןגיוא

 ,דימ לָאמנייק ,קיטשרָאד לָאמניײיק

 .טיה עמ ןוא ןטַאי ןעיטש

 טימ טלעטש ןרָאי-עיצולָאװער עטשרע יד ןופ גנוטכיד רעד טימ ךַײלגרַאפ ןיא
 טירש ןסיורג ַא ןטעטיּפע ןוא ןכַײלגרַאפ ,רעדליב סרעפעפ ,ךַארּפש סרעפעפ רָאפ ךיז
 ןפירגַאב עשירפ ,עַײנ ךס ַא גנוטכיד רעד ןיא טכַארבעגנַײרַא טָאה רעפעפ .סיורָאפ
 יו ,טייקכעלקריוו רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןעמונעג ,ןקורדסיוא ןוא רעדליב עַײנ
 -שַארַאט עװָארג יד ,סעצנוגָאב ענעזדנַארב יד ,ןרעטנימָאק ןוא םיק ,לעניש ,ןַאגַאנ
 -גיא רעד טימ ,תוטשּפ ןַײז טימ סיוא ךיז טנכייצ רעפעפ .סעצייטיק יד ,סעצנַאשט
 ןופ רעטכיד רעד ןרָאװעג זיא רע .ןענָאילימ ןוא ןסַאמ עטיירב ןופ ךַארּפש רעכַאּפ
 ."רעדנּווװ ןטסָארּפ, ןוא "דייר עטסָארּפ,

 עקידנעילב, יד יװ ,סעמעָאּפ עטמירַאב ַײר ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רעפעפ
 -עשזויס ,טייקשירעלייצרעד ריא טימ סיוא ךיז טנכייצ סָאװ ,ליּפשַײב םוצ ,"ןטסימ

 (ץיווָאנהכ סחנּפ) רתסנ רעד | ווָאניסונ קחצי
(1889 --- 1952) (1884 --- 1952) 
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 ץ נ א ר ע מ ָא ּפ ר עד גַא סקעלַא

 טרעדלישעג רע טָאה עמעָאּפ רעד ןיא ,ןטלַאטשעג עקידעבעל טגָאמרַאפ ןוא טייקשיט

 -ענירעד ןופ ןָא טבייה רע .דָאירעּפ-לעטשּפױא בייהנֶא םעניא לטעטש עשידִיי סָאד

 ןיא טבעלעגכרוד טָאה סע סָאװ ןוא טקוקעגסיוא טָאה לטעטש סָאד ױזַא יו .,ןעגנור

 טָאה עיצולַאװער יד סָאװ ,םעַײנ םוצ רעבירַא טייג ןוא ,גירק-רעגריב ןופ טַײצ רעד

 ;טכַארבעגנַײרַא טרָאד

 ןטיבעג זיא ץלַא ןוא ןעגנַאגרַאפ זיא ץלַא יװ

 ,ןיטש ַא וצ ןייטש ַא יו ,גָאט ַא וצ גָאט ַא

 ,/טעטש םענופ גוימָאק רעד ןוז ןיא זיא טָא

 .ןץיארַאפ-לדָאנ םענופ בולק רעד ןיא טָא ןוא

 ;רֹוד ןטנוזעג םלעַײנ ןרַאפ טרעטסַײגַאב רע זיא טּפיוהרעכביא

 ,ןרענַאיּפ ןריצַאּפזע עקוועלירסַאק ןיא
 .גימֲאק רעד ןעגנוזעצ ךיז טָאה קרַאמ ןפיוא ןוא

 .יוב-רעּפעינד ןגעוו "ןעקנופ ענענופעג ,, עמעָאּפ יד ןָא רעפעפ טבַײרש 1928 ןיא

 -וצ ןענעז סָאװ ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ןופ ןעגנומיטש יד טקירדעגסיוא ןטרָאד טָאה רע

 רֶע טרירַאב עמעָאּפ רעד ןיא .דנַאל סָאד ןריזילַאירטסודניא ,ןעיובוצרעביא ןטָארטעג

 סָאװ ,רעּפעינד םעד טימ גנודניברַאפ ןיא יז טלעטש רע .םעלבָארּפ-לטעטש יד רעדיוו

 יד רע טעז דנַאל ןיא גנּויוױב רעלַאסָאלָאק רעד ןיא .טנעה לָאצ עקיזיר ַא ןרעדָאפ טעוו

 סָאד טגניזַאב רע .טעברַא וצ ךיז ןעיצ עכלעוו "טנעה רעטנזיוט, ןופ גנוזיילסיוא

 -יטכיל ,רעכַײר ןכַאמ טעוװ סָאד זַא ,טסייוו רע לַײװ ,רעּפעינד ןטלַא םעד ןעגניװצַאב

 .טנגעג עקימורַא עצנַאג יד רעטַאז ןוא רעק

 -שיטילָאּפ סָאד ןרעפעפ ַײב גנולקיװטנַא ערעדנוזַאב ַא טמוקַאב 1920-1929 ןיא

 ,טַארקָארויב םעד טריקסַאמעד ,ּפָא-טכַאל רעפעפ ּוװ ,ערישַאס יד ,דיל עטפרַאשרַאפ

 -ןָארב ףיוא ןטַאקַאלּפ , ןוא (1930) *ןטעוועג , ןענַײשרעד סע .טנַײפ םעד ,רעילפ סע

 .(1921) ?*עז

 -ינַאכעמ רעד ןגעוו "ןטסַאלּפ, עמעָאּפ עטמירַאב סרעפעפ סױרַא טייג 1932 ןיא

 עמעט יד .ןליוק רַאפ ףמַאק ןגעװ ,ענִיַארקוא ףיוא ןײסַאב-ןליוק רעצענָאד ןופ עיצַאז

 רעד ןיא סױרַא טריפ רעפעפ .רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןיא יינ רעייז ןעוועג זיא

 טיג רע .רעבערגנליוק עשידִיי עגנוי ,עַײנ ןסָאלשעגנַײא ,ןטלַאטשעג ךס ַא עמעָאּפ

 -רעד ןוא ךעלטעטש עצנַאג ןופ ןעמוקנָא סָאד יו ,סענעצס-ןסַאמ ייר ַא ךיוא ןטרָאד

 ןפיוהנָא ךרוד יו ,רעפרעד ןוא ךעלטעטש ןופ ןעמענ ןפיוהנָא ךרוד .סַאבנָאד ןייק רעפ

 סָאד רעפעפ טפַאש -- ךיז ןגעװַאב רעייז ןופ זַײװַאב םעד ךרוד ,ןשטנעמ ןופ ןעמענ

 ,סַאבנָאד ןייק ןָא ןעמוק סָאװ ,ןסַאמ ןופ דליב

 ןייק טשינ זיא סָאד .רעקיטרַאנדיײשרַאפ ַא רעייז זיא "ןטסַאלּפ, ןיא םטיר רעד
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 תוכ למייגור ה 69 שיט עװָָאס יד

 רע סָאװ ,רעדליב יד ןפרַאשרַאפ ןוא ןכַײרטשרעטנוא רעפעפ ליוו טימרעד ,לַאפוצ

 ךיוא רימ ןפערט עמעָאּפ רעד ןיא .גיוא םעד ןפלעהסורַא ףרַאד רעיוא רעד .,טלָאמ

 -ָאל יװ ,ןעמזירָאפַא יו ,ןעגנוגָאזסױרַא עקידנדַײנש ,עצרוק רעייז ןענעז סָאװ ,תורוש

 . .ןעגנוז

 ;ליּפשַײב םוצ

 .טנַאה רעזדווא -- סיורָאפ ןענַאּפש סָאװ יד;
 ."דנַאברַאפ רעצנַאג רעד ןעקנעדעג טעוװ יז
 ."דרעוװע רעזדנוא ףיוא רעווַאשז זיא רעִילּפ רעד;

 רעדיל , קרעװ עטלמַאזעג ענַײז ןופ דנַאב רעטשרע רעד סױרַא ךיוא זיא 1924 ןיא

 רעפיט ַא טימ סיוא ךיז טנכייצ סָאװ ,"ןבעל סָאד לָאז ןבעל ,, ךוב ַא ןוא *סעמעָאּפ ןוע

 .ןרעטש יד ןוא הנבל רעד וצ וליּפַא ,רוטַאנ רעד וצ יו ,ןבעל ןשיטעווָאס םוצ עביל

 ,רעצונסיוא ,םיאנוש-ןסַאלק ןגעוו רעדיל עשימעלָאּפ ךס ַא ןַארַאפ ךיוא ןענַײז ךוב ןיא

 "קרָאי-ינ ןייק רָאפ ךיא , עמעָאּפ ןַײז ךיוא ךיז טניפעג ןטרָאד .רעטעררַאפ ,רעקידעש

 .(סעזייר עשיטסַאטנַאפ)

 :הנבל רעד ןגעוו טגָאז רעפעפ

 :םיאנוש יד טצופעג

 .הלכ עכעלרעגריבניילק ַא

 הנבל יד קידלוש ןעד זיא

 .??עלַאנַאב יד רעדיל יד ןיא

 טָאה סָאװ ,"!ןריטסינמַא הנבל יד, :רעטכיד יד וצ גַאלשרָאפ ַא טכַאמ רעפעפ ןוא

 ןוא ןעגנורעדליש-רוטַאנ רעמ ,קיריל רעמ טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ טניימעג תמאב

 טָאה רעפעפ .רעגייטש ןכעלרעגריבניילק ,ןלַאנַאב ַא ףיוא טשינ רעבָא ,ןוויטָאמ-עביל
 עקיטפערק ערעדנַא ןוא *טפַארק , יו ,רעדיל טימ רעכיב ךָאנ ןבעגעגסױרַא רעטעּפש

 ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןגעק המחלימ רעד טניז ןבירשעג טָאה רע סָאװ יד יו ,רעדיל

 ,טעברַא עסיורג עלעיצעּפס ַא ךיז טרעדָאפ םעד ןגעוו רעכָא

 :"העובש יד , דיל ןַײז ןופ זרעפ ןטצעל ןטימ ןקידנערַאפ זיולב ליוװ ךיא

 ןבַײרטרַאפ טינ דרע רעקיליײה ןַײמ ןופ טנייפ סעד לעװ ךיא ביוא

 ,ןבַײלב טינ טילפוידירש ןייק רעדױש םעד ןופ לָאז'ס זַא

 ,ןעמָאנ ןַײמ טקיטסעפעג פולסדדנַאש ןקיבייא םוצ ןרעוו לָאז

 !ןמָא !ןעמענפיוא טינ ליוק-דרע יד לָאז בַײל ןַײמ ןופ שא םעד

3 
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 ץנַארצ מָאּפ ר עדנַאסקעלַא

 טרָאװכַאנ

 ,רעדנּוװ ןטסָארּפ ןופ געט ןיא

 -- זרע רעסיורג רעזדנוא ףיוא ןַאּפש רעדעי ןיא

 רעדניק עיורג סעוורָאב רָאנ ,זדנוא רָאנ ,רימ רָאנ

 .טרעשַאב ןיא ןסישעצ עקיטכענ סָאד

 ןטסָארּפ, ןוא "דייר עטסָארּפ; ןופ רעטכיד רעד ,רעפעפ קיציא ןעגנוזעג טָאה ױזַא

 טַײצ רעד ןיא ,געט עטסָארּפ ןייק טשינרָאג ןיא זיא סָאװ ,טנגוי רעד ןגעוו ,"רעדנווו

 ,גנונעדרָא רעַײנ רעד רַאפ ןפמעק ,"עקיטכענ סָאד ןסישעצ, קעװַא ,גירק-רעגריב ןופ

 רערעסעב ַא רַאפ ןפמעק יו עבלעזסָאד טניימעג ןגיוא ערעייז ןיא טלָאמעד טָאה סָאװ

 ,םזילַאיצַאס רַאפ ,טלעוו

 ..רעדנּוװ ןטסָארּפ ופ געט ןיא

 עטושּפ טימ דנַאלסור-טעװָאס ןיא ןדִיי יד וצ טדנעוװעג רעפעפ קיציא ךיז טָאה
 -סָארּפ, עקידנעגניז ,עשיריל טימ .רעטרעװ עשירעלטסניק רעבָא עמיטניא ,עקידָאכמע
 -נָאד ןוא ױברעּפעינד ןגעוו ,גירקרעגריב םעד ןגעוו טלייצרעד ייז רע טָאה "דייר עט
 -ַאריב ןגעוו ,ןענָאיַאר ןוא סעינָאלָאק עשידִיי יד ןגעוו ,רענעלּפ-רָאי 5 יד ןגעוו ,סָאב
 יד, ןגעוו ,הלגע-לעב םעד הירכז ןגעוו ,ןרעלטיה ןגעק המחלימ רעד ןגעוו ,ןַאשזדיב
 רע סָאװרַאפ םעד ןגעוו ,הדגה רעיינ רעד ןגעוו ,?ָאטעג רעװעשרַאו רעד ןופ סנטָאש
 ..."ןפַאה רעהפיח; ןגעוו ןוא ..."רַאי-יכבַאב, ןגעוו ,דִיי ַא זיא

 -עג טשינ זיא'ס .דנַאברַאפנטַאר ןיא ןרעפעפ קיציא טנעקעג טָאה טייק ןוא דניק

 -טפ קינייװנסיױא ףיוא ןרימַאלקעד ןענָאק טשינ לָאז סָאװ .,דניק-לוש שידִיי ןייק ןעֹוו

 קירבַאפ רעדעי ןיא ,לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא טנָאקעג םיא טָאה ןעמ .רעדיל סרעט

 -רעטניא םעד טכוזַאב ןרעפעפ טימ ןעמַאזוצ ךיא בָאה 1935 רָאי םעניא .זָאכלָאק ןֹוא

 ןבָאה רעדלעפ יד רעביא קידנריצַאּפש .וועִיק ןבעל טריװלָאק-שטיװָאנַאגַאק ןלַאנָאיצַאנ

 רָאי ַא ןופ עלעדיימ דנָאלב טניורברַאפ ןוז רעד ןופ ןוא סעװרָאב ַא ןפָארטעגנָא רימ

 ףיוא טגערפעג סעּפע יז רעפעפ טָאה ,עשידִיי ַא ןַײז וצ טקוקעגסיוא טשינ טָאה יז .ןעצ

 ךיז עלעדיימ סָאד טָאה ,עגַארפ רעד ףיוא ןרעפטנע וצ טָאטשנָא רעבָא .שינַיַארקוא

 ןָאק ךיא .רעפעפ קיציא טַײז ריא, :ןושל-עמַאמ ףיוא טגָאזעג ןוא טלכיימשעצ טיירב

 יד ןופ ןטערטרָאּפ יד טול טנעקרעד םיא טָאה יז ."רעדיל ערעַײא קינייװנסיױא ףיוא

 .ןרעמיצ-סָאלק יד ןיא רעבַײרש עשידִיי

 ,ןשטנעמ .ןרעג רעייז ןרעפעפ טנעיילעג ןבָאה עלַא -- ענעסקַאװרעד ןוא רעדניק

 -גנוטַײצ ענַײז ןופ וליפַא ,רעדיל ענַײז ןופ טַאהעג האנה ןבָאה ,רענגעק עשיטילָאּפ וליפַא

 ,ןלַאגרושז עשיטעווָאס יד ןיא רעדיל ענַײז טכוזעג ןבָאה ןדִיי עשיטעווָאס ,ןעלקיטרַא
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 תו כל מ-יגו ר ה ּעש י ס ע װ ָא ס יד

 םיא ןבָאה ןדיי-טשינ ךיוא ןוא .רעכיב ענַײז ןקעטָאילביב יד ןיא טרעדָאפעג טָאה ןעמ

 ןעגנוצעזרעביא יד ןיא ןגינעגרַאפ סיורג טימ טנעיילעג

 ,רַאפרעד ךיוא דנַאברַאפנטַאר ןיא ןרעפעפ קיציא טנעקעג טָאה טייק ןוא דניק

 -טשרע ןַא ךיוא יװ ,רעריפ ,רָאטַאזינַאגרָא רעקיסַאלק-טשרע ןַא ןעוועג זיא רע סָאװ

 -סַײמ-טסָאט ,עיסנַארעּפנָאק ,רעציזרָאפ ,רָאטַארַאנ ,רענדער ,רענעיילרָאפ רעקיסַאלק

 ;רעבַײרש עשידִיי:שיטעוװָאס יד ןשיװצ רענייא ךָאנ ןעוועג טשינ רשפא זיא סע .רעט

 -נטַאר ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד רעביא ןרָאפעגמורַא ליפױוזַא רעפעפ יוװ זיא סָאװ

 -לָאֵק ,ןקירבַאפ יד ןיא ,ןבולק עשידִיי יד ןיא רעדיל ענַײז טנעיילעגרָאפ ןוא דנַאברַאפ

 ןגַארטרָאפ ןטלַאהעג ןוא (ןעײשנַארט ןוא ןטנָארפ-טכַאלש יד ףיוא רעטעּפש) ןטריוו

 .ןגַארפ-טייצ ערעדנַא ןוא רוטַארעטיל ןגעוו סעדער ןוא

 -מוא ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא ייסע רעצרוק רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא זַא ,סייוו דיא

 ךיז טימ טלעטש סע יוװ ,טייקכעלנעזרעּפ עשירעטכיד עכַײר ַאזַא ןּפעשוצסיוא ךעלגעמ

 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענַײז ןפַאש סרעפעפ ןגעוו זַא ,סייו ךיא ,רעפעפ קיציא רָאפ

 עצנַאג ןרָאװעג טיירגעג ןענַײז סע זַא ,ןטלַאטשנַא עשימעדַאקַא ןופ סעיסעס עצנַאג

 רַאפ עיצקעס סקירע .מ ןופ טעליבוד .מ זַא ,קרעוו ענַײז ןגעוו סעיפַארגָאנָאמ-רעכיב

 יד טימ ףמַאק ןיא דלעפטכַאלש ןפיוא ןלַאפעג זיא סָאװ ,קיטירק ןוא רוטַארעטיל

 ןײלַא ?קיטעָאּפ; סרעפעפ ןגעוו ךוב ץנַאג ַא קורד םוצ טיירג טַאהעג טָאה ,סיצַאנ

 ,עקידעבעל יד ןשיװצ ָאטשינ ךיוא ןיוש זיא סָאװ ,יקסנַאירב המלש זַא ,ךיוא סייוו ךיא

 -לעטשפיוא ןיא ןפַאש סרעפעפ קיציא ןגעו טעברַא עכעלטנירג ַא טקורדעגּפָא טָאה

 ,(92741 זיז ,(5) 1 'מונ ,1925 ,לַאנרושז-"עיצולָאװער ןוא טפַאשנסיװ;) דָאירעּפ

 ,רָאטקַאדער םעד רעפעפ ןגעוו ןבַײרש טנעקעג ךָאנ טלָאװ ןעמ זַא ,ךיוא סייוו ךיא

 רעדָא ,וו"זַאא ,רעריפנָא-רוטַארעטיל םעד ,רעקיטירק:רוטַארעטיל םעד רעפעפ ןגעוו

 ןגעוו יצ ,ןרעלטיה ןגעק המחלימ רעד ןופ טַײצ רעד ןיא רעדיל סרעפעפ ןגעוו שטָאכ

 ןופ רַאטערקעס םעד ,רעפעפ ןגעוו יצ ,?ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ סנטָאש יד, ןוב ןַײז

 ,טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא

 -ימ המלש ןוא רעפעפ קיציא ןופ ךוזַאב םעד ןגעוו ןבַיײרש ןעמ ןעק סיוועג ןוא

 ןטַאגעלעד יו ,המחלימ רעד ןופ ןערב עמַאס ןיא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא סלעָאכ

 ַא םענַײמ ןופ ןריטיצ רימָאל ןוא .עקירעמַא ןיא ןדִיי יד וצ ןדַיי עשיטעווָאס יד ןופ

 :תורוש עקידנגלָאפ יד ייז ןגעו טכירַאב-סגנוטַײצ

 טנזיוט 56 טייהרעקידעבעל ןבָארגַאב ןוא ןסָאשרעד סיצַאנ יד ןבָאה וועיק ןיא;

 םורַא ןופ םינּפ-תלבק ןפיוא לעטָאה-רָאטסַא ןיא רעפעפ קיציא טלייצרעד טָאה ,ןדִיי

 .עיצַאגעלעד רעשיטעווָאס רעד רַאפ סעיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ עשידִיי ןופ רעריפ טנזיוט

 דרע יד טָאה זַײװנהעש ןוא גנוקידרעַאב יד טרעיודעג טָאה טכענ ַײרד ןוא געט ַײרד

 רעד ןופ רעטיצ סעד; .תוחיצר יד ןעמענרַאפ טנעקעג טשינ טָאה דרע יד .טרעטיצעג

 רעטכיד רעשידִיי רעסיורג רעד טָאה ,?טכַארבעג ךַײא ןוא ןעמונעגטימ רימ ןבָאה דרע
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 ץנ אר עמָאּפ ר עדנאסקעלַא

 עבַאגפיוא יד טױיזירעטקַאּרַאכ שירעלטסניק:שישטַאמַארד ױזַא רעטרעוו עטלייצעג ןיא

 -ער עלַא ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןענַײז רעטיצ םעד טָא טימ ןוא ,עיצַאגעלעד רעד ןופ

 -רַאפ ענעדָאלעגנָא םזיטַאמַארד ןטסכעה ןטימ עכעלסעגרַאפמוא עצנַאג יד יװ ,סעד

 | | ,"גנולמַאז

 ןקרַאטש םעד ןיא ָאטשינ וליפַא זיא ?רַאיייבַאב, ןופ דליב קידנרעדורפיוא ַאזַא

 טביולעג ןעמעלַא ןופ טכער טימ זיא סָאװ .ָאקנעשוטוועי ינעגוועי ןופ דיל רַאייבַאב

 .פַײרגַאבמוא ,רעכעלביילגמוא רעד זיא קידנרעדורפיוא רעקינייו טשינ ןוא .ןרָאװעג

 ןיא רעלטסניק עשידִיי עסיורג עשיטעווָאס יד ןופ ךוזַאב רעד-טָא זַא ,טקַאפ רעכעל

 רעייז ןקיטכערַאב וצ עזַײר-שזַאנָאיּפש ַא יװ ןרָאװעג טרעלקרעד רָאג זיא עקירעמַא

 ,גנודרָאמרעד

 טעװ ןבעל סָאד זַא ,רימ ןביילג ,תונברק עסיורג ערעזדנוא ףיוא טקוקעג טשינ;

 טָאה ןבעל סָאד .סלעָאכימ ןפורעגסיוא גנולמַאזרַאפ רעקרָאיוינ רענעי ףיוא טָאה ,"ןגיז

 -ּפַא ָאי ןבָאה סרעלטיה עשיטעווָאס יד רעבָא .הלּפמ ַא טּפַאכעג טָאה רעלטיה .טגיזעג

 ערייב ,ןרעפעפ ןוא ןסלעָאכימ ןעגנערבוצמוא ןעגנולעג ןזיא ייז -- גיז ַא ןטלַאהעג

 *ןדִיי עשיטעווָאס יד ןופ םיחולש

 -ןילַאטס-יחבש טימ ,רעדיל:עדנַאגַאּפָארּפ טימ טקידניזעג ךיוא טָאה רעפעפ ,ָאי

 ןוא .רעבַײרש עשיטעװָאסיטנַא ןעלדיז טימ ,רעדיל עזעיגילער-יטנַא טימ ,רעדיל

 -סיוא ןיא טריטיצ טרעוװ סָאװ ,זרעפ ןטמירַאב-קירעיױרט םעד ןריטיצ ךיוא רימָאל

 :ןרעפעפ ןגעוו לקיטרַא ןדעי ןיא שממ ,דנַאל

 ןוז ךיא ןיימ -- ןילַאטס ךיא גָאז

 גנַארד ךיא ןיימ -- ןילַאטס ךיא גָאז

 גנַאזעג טימ רעצרעה עלופ

 ,רעטלע רימ רעװ ,רעטלע רימ סָאװ

 .נַאג ןיא זיא טנגוי ןעוו

 ןענילַאטס טָאה ןעמ ןעו ,טציא םעט ערקירּפ ןרעדנוזַאב ַא; סָאד טָאה יאדוװַא

 -ןטָאר ןיא ןטעָאּפ-שידַיי עלַא, .(לקיב .ש ר"ד) "החונמ-םוקמ ןַײז ןופ ןטעבעגסױרַא

 יד ץוַײר רעד ןגעװ ןבירשעג רעפעפ קיציא טָאה ,1944 רַאונאי ןט12 ןופ 'יטייקינייא , ןיא *
 :"עװקסָאמ ןייק עװקסָאמ ןופ , לקיטרַא ןַײז ןיא תורוש עקידנגלָאפ

 ןענַײז ,רעדנעל 14 טכוזַאב ןבָאה רימ .געװ ןיא ןעװעג רימ ןענַײז געט ןביז ןוא םישדח ןביז;
 ַא וצ ןעגניטימ ףַא טדערעג ,ןשטנעמ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןעזעג ןבָאה רימ .טעטש 46 ןיא ןעװעג
 ןוא רעיײטשרָאפ ענעעזעגנָא יד .ןגַארפ רעטרעדנוה טימ ןטָאשרַאפ זדנוא טָאהימ .ןדוי ןָאילימ ןבלַאה
 ךרוד ןוא טסירגַאב זדנוא ןבָאה דנַאלגנע ןוא עדַאנַאק ,עקיסקעמ ,עקירעמַא ןיא ןדִיי יד ןופ רעריפ
 יד ,ײמרַא רעטױר רעד ,דנַאברַאפןטעװַאס ןופ רעקלעפ יד ןסורג עטסייה יד ןבעגעגרעביא זדנוא
 ."ןדִיי עשיטעװַאס
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 ןופ רעטָאפ םוצ רעדיל-הפינח טימ ןקידניז טזומעג ןבָאה ,טקידניזעג ןבָאה דנַאברַאט

 ןָאטעג סָאד טָאה רעפעפ זַא ,קיטכיר טשינ רעבָא זיא'ס ."ןענילַאטס וצ -- רעקלעפ יז

 יד זַא ןרעפעפ ןלעטשוצרָאפ ךיז שלַאפ זיא'ס .ערעדנַא ןופ "תובהלתה רעמ, טימ

 טַײװ רעייז .ןפַאש ןַײז ןופ רקיע רעד ןענעז ןענילַאטס וצ רעדיל-םיחבש עקידאמזוג

 -ימרַאפ ןוא ןענעקיײלרַאפ ןווורּפ סָאװ ,ענעי טכערעגמוא ןענַײז רעכיז ןוא .ןופרעד

 ,גנובַאגַאב עשירעטכיד ןַײז ןרענ

 -"ןילַאטס ךיא גָאז, סרעפעפ ןיא וליפַא טָאה סָאװ ,רעגינ .ש ןעוועג זיא טכערעג

 סרעפעפ .יג .ךעלטרעוו:סקלָאפ עשידִיי ,דיל-סקלָאפ ןשידִיי ןופ רענעט ןענופעג דיל

 עטסקישיור ןוא עטסקיכליה יד וליפַא זַא ,ךיױו ױזַא וא ךעלריטַאנ ױזַא זיא םזיריל

 ,"טירט עכעלשטנעמ ,עטסַארּפ, ןרעוו ,ליטש םיא ךרוד ןרעװ טירט עשַיײמרַא-טיור

 -רַאטיױר יד ןיא ךיוא זַא ,ןזיווַאב טָאה רעגינ .ש דָארג ןוא .רעגינ .ש ןבירשעג טָאה

 (רעפעפ) רע טניז לַײװא ."שיריל זיולב טשינ ,שידִיי; רעפעפ זיא ,רעדיל עשִייימ

 -ידַיי-שיטעוװָאס רעד ןיא טריטויבעד קירוצ טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ךרע ןַא טימ טָאה

 טגָאזעג טָאה רֶע סָאװ ,ץלַא רע טָאה ,רעיײמרַאטיױר ַא ןוא *גוימָאק; ַא יו עיזעָאּפ רעש

 לָאמ עלַא טשינ ביוא ,טּפָא -- ןעגנוזעג ןוא ליומ ןלופ ַא טימ טגָאזעג ,ןעגנוזעג ןוא

 ,1945 רָאי ןיא םיא ןגעוו ןבירשעג רעגינ טָאה ױזַא ."שיריל ןוא טסָארּפ ,ךַאפנייא ---

 "ַאטעג רעװעשרַאװ רעד ןופ סנטָאש יד; ךוב סרעפעפ ןעזעג טָאה רע רעדייא ךָאנ

 -מורַא ךיז טָאה ןעמ , :לקיטרַא ןבלעז ןיא ךיוא טגָאז רעגינ .קרעוװו עשידִיי ערעדנַא ןוא

 ןיקלַאה לאומש ןוָארינעוק .א
(1890 -- 1949) (1897 -- 1961) 
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 עלַא ןופ ןדִיי טימ ןריזירַאדילָאס ךיז ןעק ןעמ .,..זַא ,ןטַאר יד ןופ דנַאל םעניא ןעזע;
 :ןעגניז ןוא ןגָאז ךָאד ןוא -- ןטַײצ עלַא ןופ ןדִיי טימ ,רעדנעל

 ןעקננרטעג טָאה סָאוװ ,ךיי ַא ןיב ךיא

 .קילג ופ סוכ-רעדנוװ סנילַאטס ןופ

 א א טאטעס  ראטטאטאא  ןטאע ראסעאאאא טאטעס לאטא מעטא ךטסאטטטאא טא ראטע

 סע טגָאז רעפעפ קיציא .סרעבַײרש עשידִיי-שיטעווָאס עלַא טציא ןגָאז סָאד;

 -נוזָאב ַא רָאג טימ, סרעגינ .-...שיריל לָאמטּפָא ןוא םזַאיזוטנע ןרעדנוזַאב ַא רָאג טימ

 עלַא ןופ ןדיי טימ ךיז ןריזירַאדילָאס סרעפעפ ףיוא ךיז טיצַאב ?םזַאיזוטנע ןרעד

 ךיז טיצַאב סָאד זַא ,טניימעג תועט'יּפ-לע טָאה לקיב .ש ר"ד זַא ,טכוד רימ .רעדנעל

 -הלתה רעמ/ ןבירשעגוצ רעבירעד םיא טָאה רע .ןענילַאטס ןעגניזַאב סרעפעפ ףיוא

 ,(1962 ץרעמ 4 ,".שז-,מ,-"גָאט,) ערעדנַא ןופ ?תוב

 ,עירָאעט עטבילַאב ,עטנַאסערעטניא ןַא סרעגינ .ש ןרעטשעצ ךיא זומ רעדַײל

 םוצ ,שיקרַאמ יװ ,ערעדנַא ןופ רעשיריל ןוא רעשידִיי ןעוועג זיא רעפעפ סָאװרַאפ

 "?רענערָאבעג, ַא ןיא רעפעפ לַײװ ,ןטלַאהעג רע טָאה ,רַאפרעד זיא סָאד ,ליּפשַײב

 -נעטש ןגָארט טשינ רע ףרַאד ,טייקטיורב ותדילו ותרה זיא רע; רעטכיד רעשיטעווָאס

 ןייק ןַײז טשינ ףרַאד רע .."טעליב ןטיור ןַײז ענעשעק רעשיטעווָאס רעד ןיא קיד

 .ערעדנַא ךס ַא ןוא ,"רענערָאװעג; רעד ,שיקרַאמ יוװ ,"קינהבושת-לעב רעשיטעווָאס;,

 עטרעקרַאפ טקנוּפ טכַאמעג רָאג ערעדנַא ,בגא ,ןבָאה טקַאפ ןטשרמולכ םעד ןופ

 טגניזַאב -- "רענערָאבעג, רעד זיא רעפעפ לַײװ זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ייז .ןריפסיוא

 רע זיא רַאפרעד ;ערעדנַא רעדיא "תובהלתה רעמ, טימ ןענילַאטס רעבירעד רע

 .ערעדנַא רעדייא שיטעָאּפ ןוא שידיל רעקינייו ;ערעדנַא רעדייא שידִיי רעקינייו

 ענעדיישרַאפ ןיט סעקַאטַא רַאפ טערבליצ רעטסקיטכיוו רעד ןרָאװעג רע זיא רַאפרעד

 ןרעדנוזַאב ַא רָאג טימ; טריקיטירק םיא ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב ךיוא ,סרעבַײרש

 ...?םזַאיזוטנע

 טמיטש עירָאעט סרעגינ .ש זַא ,סיוא רָאג ךיז טזָאל -- טָאג טוט סָאװ רעבָא

 -ַאבעג, ןייק ןעוועג טשינ רָאג זיא רעפעפ .ןטקַאפ עכעלקריוו יד טימ טשינ ןיטולחל

 טשינ "גוימָאק, ןיא לָאמניק זיא רע -- "רעטכיד רעשיטעווָאס טייקטיורב רענער

 רויטקַא רָאי ייווצ ןעוועג ,"דנוב, ןופ קענַאװָאכיױוװ ַא רָאג זיא רע -- רעמ ךָאנ .ןעוועג

 ךיא ועגנולייצרעד ןוא רעדיל ךיוא יװ ,"דנוב: ןגעוו ןטכירַאב טקורדעג ,"דנוב, ןיא

 .רעגריב םעד ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןופ טַײצ ןיא זיא רע רעדייא ,סעבַאגסיוא עשידנוב

 ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןַײרַא רע זיא ךָאנרעד טשרע .ײמרַא רעטיור רעד ןיא קעװַא גירק

 ,סע טסייה ,זיא רעפעפ .רעטכיד רעשיטעווָאס ַא ןרָאװעג רעטעּפש ןרָאי טשרע ןוא

 ,שיקרַאמ יו טקנוּפ ,"רענערָאװעג, ַא

 -רעּפ, ןטימ רעקינייו טקידניז רעפעפ זַא ,ןטלַאהעג טכער טימ טָאה רעגינ .ש
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 -כיד רעשיטעווָאס ערעדנַא רעדייא ,שידִיי ןוא שיריל רעמ זיא רע זַא ,"טלוקדןענָאז
 ףיוא טציטשעג ךיז טָאה גנונַײשרעד רעד ןופ תוביס יד ןגעוו עירָאעט ןַײז רעבָא .רעט

 ,רעכיב עשיטעווָאס 2 ךיז ןעניפעג זיוה ןיא ןיילַא רימ ַײב .קורדנַײא .ןטזַײרגרַאפ א

 ."דנוב, ןיא ןעוועג רָאי 2 זיא רעפעפ זַא ,סַײװ ףיוא ץרַאװש טלייצרעד טרעוו סע ווי

 ענַיז ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד טשינ רעמ סָאד זיא רעטַײװ ןוא 1922 רָאי םענופ ,תמא

 ,סעיפַארגָאיב

 ַא ןופ ןרעפעפ ןגעוו תורוש עכעלטע ןבעגרעביא ךיא ליוו טיײהנגעלעג רעד ַײב

 -לע רעטסוװַאב ַא ןבירשעג טָאה ייז ,טַײצ רעטצעל עמַאס רעד ןיא ווירב ןטַאוװירּפ

 רענגעק רעלעיּפיצנירּפ רעגנַאלנבעל ַא ,רעבַײרש רעלענָאיסעּפָארּפ רעשידִיי רערעט

 רַאפ סעיטַאּפמיס עטסדנימ יד טַאהעג טשינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,סעקיװעשלָאב יד ןופ

 ןופ רענעק ַא זיא רע שטָאכ ,רעבַײרש עשידִיי-שיטעװָאס יד רעדָא דנַאלסור-טעוװָאס

 -כיד ןשידִיי ןסיורג ַא טקעדטנַא בגא בָאה'כ, :טבַײרש רע .רוטַארעטיל רעשיסור רעד

 .רעפעפ קיציא -- רוטַארעטיל רעַײנ-טלַא רעזדנוא ןיא עטסערג יד ןופ םענייא ,רעט

 וצ ןרירוצ טלָאװעג טשינ ךיז ךיא בָאה ,רעגנעל טשינ ביוא ,רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ

 "רעקעל-רעלעט ןוא ייקָאל-ףיוה סנילַאטס ,טָאירטַאּפ-ַארוה ןשיטסַאבמָאב םעד, ,םיא

 םעד בילוצ טסולרַאפ רעזדנוא ןעוועג ןיא סע סיורג יו טקרעמַאב טציא טשרע ןוא

 -רַאפ טָאה רוטַארעטיל ,עשידִיי-טשינ יד יװ ,עשידִיי רעזדנוא לפיוו ןוא ,טָאקיָאב,

 ןוא ןכָאװ 2 דלַאב ןיוש םיא ןענעייל רימ .ןבעל ןטינשרַאפ-קיטַײצירפ ןייז ךרוד ןרָאל

 ,?לָאמ ירד ןוא ייווצ טנעיילעג ןכַאז עקינייא .ןסַײרּפָא טשינ םיא ןופ ךיז ןענעק

 ןרעפעפ קיציא ןגעוו תורוש עקידרעטַײװ יד ןענַײז רעקידריווקרעמ ךָאנ רעבָא

 רעטסּוװַאב רעד ,טסינומָאקיטנַא ןטסקידרעַײפ ןוא טסיליטס ןקידנצנעלג םעד ןופ

 "יירש רעדנצנעלג ַא ןעוועג זיא (רעפעפ) רע; :ןַאמרעביל םייח רעבַיײרש-"סטרעוורָאפ;

 ךיוא רָאנ ,ןעי;רעלדיז סעיצרָאּפ ענַײמ ןגעוו רָאנ טשינ ןענעייל םיא געלפ ךיא ןוא רעב

 ...ןײלַא ךימ ?טעברַאַאב, רע ןעוו וליפַא ,רעבַײרש ןטוג ַא ןענעייל וצ ןגינעגרַאפ ןרַאפ

 .(1961 ,23 .טקָא ,"סטרעװרָאפ,) *?שידִיי ןופ רעטסַײמ ַא ןעוועג זיא רע

 :ןעגנוזעג טָאה רעפעפ !שידִיי טַאהעג טָאה רע ביל יוװ ןוא

 ,ועפַײר טימ דרע טימ טקעמש שידיי

 ,רעפַײטש טימ דרעוש טימ טקעמש שידיי

 .ןכַארּפש יו ךַארּפש ַא זיא שידִײ

 ,ןכַאילש ףַא עזָאלמייה ןייק טשינ

 ןסױרד םענייש ַא טָאה שידִײ

 ,ןסיורג ַא ךַאד ןקרַאטש ַא ןוא

 ,עכַײלג ןשיווצ עכַײלג ַא יװ

 :רעטנוא טינ טנַײּפ םעד ךיז יז טיג
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 ץנַא רעמָאּפ רעצעדנגַאסקעלַא

 עכַײר ןשיווצ עכַײר ַא יװ /

 ..רעטנומ ןוא קידבוט-םוי יז טגנילק

 ,םעיַאטיװ יו םייחל טגנילקיס

 !םעיַאילוװַארדזָאּפ לשמל יװ

 ,שידיחי-תב טינ טסייה שידיי

 ,שודיח עליוה טינ טסייה שידִיי

 רעַײפ יא ,שַא יא טָאה שידַײ-

 . !רעַײט זדנותא יז זיא רַאפרעד ןוא

 רָאנ ןענילַאטס וצ סקיריגענַאּפ רָאנ טשינ ןבירשעג רעפעפ טָאה ,טעז ריא יו

 ןכַאז עשידַיי ערעדנַא ךס ַא ןוא שידַיי וצ םיחבש ךיוא

 טליפעג לָאמעלַא ךיא בָאה שידִיי וצ טפַאשביל עכעלמיטסקלָאפ ,עטכע סרעפעפ

 סָאד .קרָאיוינ ןיא ַײס ,עװקסָאמ ,וװָאקרַאכ ,וועיק ןיא ַײס ,םיא טימ ןעגנערברַאפ םַײב

 רעפשפ, :גרעבדלָאג .צ .ב ןופ תורוש עקידנגלָאפ יד ןיא טקיטעטשַאב ךיוא טרעוו

 זיא סע טַײװ יװ ,דנַאלסױא ןיא שידִיי ףַא ןענישרעד זיא סָאװ ץלַא טנעיילעג טָאה

 -ור טשינ ,שידִיי טדערעג ןעמעלַא טימ ןוא רדסכ טָאה רע .עװקסָאמ ןייק ןעגנַאגרעד

 -ָאק-טשינ ערעדנַא יוװ ,שיסור ףיוא ךיז ןּפַאכוצרעבירַא ?טגָאיעג, טשינ ךיז ןוא ,שיס

 -יירש עשידַיי ערעדנַא יוװ ןוא --- טרַאגעג ןטרָאד ןבָאה רעבַײרש עשידִיי עשיטסינומ

 -וצסיוא ךיז ןדירפוצ ןעוועג זיא רעפעפ .שילגנע ףיוא רעבירַא זדנוא ַײב ןליוו רעב

 -רַאפ קרַאטש טָאה םיא .ןושל ןשידִיי ןיא טפנוקוצ ןַײז ןעיוב וצ ןוא ,ןצנַאג ןיא ןבעל

 -סגנודנירג ןפיוא ןטָארטרַאפ ןעװעג טשינ ןענַײז ןדִיי עשיטעווָאס יד סָאװ ,ןסָארד

 -ָאק רעשיטסישַאפיטנַא רעד זַא ,טלָאװעג קרַאטש טָאה רע ןוא ;"ףוקיא, ןופ סערגנָאק

 ,תודצ ןַא ןַײז זומ ךיא .סערגנָאק-טלעוװ ןשידִיי םוצ עיצַאגעלעד ַא ןקיש לָאז טעטימ

 רעכעלמיטסקלָאפ רעמ ַא ןיא טליפעג ךיז ךיא בָאה ,םיא טימ קידנעגנערברַאפ זַא

 ."דנַאל ןיא ָאד רעבַײרש עשידִיי לָאצ ַא טימ יו ערעפסָאמטַא רעשידִיי

 רעגיג .ש סָאװ ,טייקשידִיי סרעפעפ ןגעוו גרעבדלָאג טלייצרעד סעּפע ךָאנ ןוא

 :יֵלַא רעדיל ענַײז ןופ טליפעגסיורַא ,ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ יװ ,טָאה ,ה"ע
 --1943 ןיא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא) ןעוועג ָאד זיא (רעפעפ) רע תעב;

 טלָאװעג קרַאטש רע טָאה .טַײצ-תוחילס ןעמוקעגסיוא סע זיא ,ןסלעָאכימ טימ (4
 טשינ ,לביטש ַא ןיא אקווד ןעמַאזוצ ןייג טדערעגּפָא ןבָאה רימ ןוא ,תוחילס וצ ןייג

 רע ןוא ."ןדִיי עמורפ טלַא ,עטכע יד ןעז טלָאװעג טָאה רע .לוש רענדָארַאּפ ַא ןיא

 | | ןלַאפ עכלעזַא ערעדנַא ךָאנ טלייצרעד

 :ףָארדנעװ .ז ןופ ןעמָאנ םעד ןיא רע טלייצרעד סרעקיטכיוו ךָאנ ןוא

 וצ יו םיא וצ ןגױצַאב ךיז טָאה ןוא ,?לקיציא ,, ןרעפעפ ןפור טגעלפ ףָארדנעװ;
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 תוכ למ -יגור ה 9 שיט ע װָא ס יד

 ךלָאג ןופ ץרַאה ַא טָאה לקיציא; :טגָאזעג רימ וצ רע טָאה לָאמניײיא .דניק ןגייא ןַא

 םיא זיא ןרָאי-המחלימ ערעטיב יד ןיא יו ,טלייצרעד רימ ןוא ,"ץרַאה שידִיי ַא ןוא

 ןבעל םעד יװ לבור טנזיוט ַא טפרַאדַאב טָאה רע .זדלַאה ןזיב טלעג ןיא גנע ןרָאװעג

 ;טגַאזעג לקיציא םיא טָאה .ןעלקיציא רַאפ םעד ןגעו טדערעגסױרַא ךיז רע טָאה

 טָאה סָאד ."טלעג סָאד ןבעג ריד ךיא לעװ ,ןָא סעּפע בַײרש ןוא קעװַא ךיז ץעו;

 ןוא ןפוא ַאזַא ףיוא זַא ,ןגָאז געמ ןעמ ןוא ."טעװעטַארעג יווק טלָאמעד ןפָארדנעוו

 ,ענױזַא ךיוא ,רעבַײרש עשידִיי ךס ַא ?טעװעטַארעג; רעפעפ טָאה םינפוא ערעדנָא

 לייצרעד ךיא .טצומשַאב ןרעפעפ יז ןבָאה ,ַײרפ רעד ףיוא סױרַא ןענַײז ייז ןעוו סָאװ

 תוכייש ןיא טגָאזעג סעּפע ףָארדנעװ רימ טָאה 1946 ןיא סָאװ ,םעד בילוצ דניצַא סָאד

 טלָאװ לקיציא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע .שיאיבנ טנַײה טגנילק סָאװ ,ןרעפעפ טימ

 ימָאק ןשיטסישַאפיטנַא ןשידִיי ןופ רַאטערקעס סלַא ןטסָאּפ ןַײז ןופ ןרינגיזער ןלעוי

 לקיציא סָאד ליוו סָאװרַאפ ,טגערפעג בָאה ךיא זַא .טשינ םיא טזָאל ןעמ רָאנ ,טעט

 זַא ,ךָאד סייו לקיציא :רעטרעװ יד-טָא טימ טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,ןרינגיזער

 | .ןסַײמש טעװ ןעמ תעב םעד ַײב ןַײז טשינ רע ליוװ ,ןסַײמש לָאמַא טעוװ ןעמ

 טשינג ןרָאי עקידרעַירפ יד ןיא ךיוא טָאה ,ןקיטעטשַאב ןיוש ךיא ןעק ,רעפעפ

 ךיז ןוא ,רעגָאזטרָאװ רעייז ,רעבַײרש עשידִיי יד ןופ רַאטערקעס רעד ןַײז טלָאװעג

 -טנַארַאפ רעד יװ ,"ןסַײמש, םעד בילוצ יא ,ןרינגיזער ןזָאל םיא לָאזימ ןטעבעג טּפָא

 ןופ ןוא רעבַײרש יד ןופ תורשכ רעשיטילָאּפ רעד ףיוא חיגשמ-טּפיוה רעכעלטרָאװ

 ןָא טיג רע סָאװ תוביס יד בילוצ יא ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ גנַאג ןצנַאג םעד

 גנורעלקפיוא ןַײמ ךיוא יו ,ווירב סרעפעפ ןעז) רימ וצ ווירב םעד ןיא ךיז טגָאלק ןוא

 ,תוחוכ ןוא טַײצ ליפוצ קעװַא םיא ַײב טמענ סָאד זַא ,?קירַאכ יזיא, ייסע רעד ןיא

 טשינ ןוא ,רעבַײרש עשידִיי יד רעבָא .תונמחר ןייק טשינרָאג םיא ףיוא טָאה'מ ןוא

 ןבָאה ייז לַײװ ,ןבַײלברַאפ וצ ןגיֹוװַאב לָאמעלַא םיא ןבָאה ,ּועּפעג רעדָא ײטרַאּפ יד

 סיוועג דנַאברַאפנטַאר ןיא ןיא סע .ןרעייז רוביצ-חילש ןטסעב םעד יװ טכַארטַאב םיא

 טשינ רעבָא ,סהביבס-רעבַײרש עלַא ןיא יװ ,ןתוליכר-'טיל ,םירפוס-תאנק ךיוא ןעוועג

 ,לשמל ,עקירעמַא ןיא יו ,רעקינייו ךס ַא ןוא ,רעמ

 בָאה 1959 רָאי ןיא; :גנורעלקרעד עקידרעטַײװ ספָארדנעװ זיא קיטכיוו רָאג זיב

 ךיא בָאה טנוזעג ןַײז בילוצ... .טעב ןיא הלוח:ץרַאה ןסיורג ַא ןפָארדנעװ ןענופעג ךיא

 ,הסיפת ןיא ןעגנובעלרעביא ענעגייא ענַײז ןגעוו טשינרָאג טדערעג טשינ םיא טימ

 -יירש עטריטסערַא יד ןופ רענייא זַא ,ןעגנַאלק יד ןגעוו דייר וצ ןעמוקעג זיא סע רָאנ

 ענעגייא יד ןגעק תודע רעשלַאפ ַא יװ ןטָארטעגסױרַא ןוא ןכָארבעגנעמַאזוצ טָאה רעב

 .םעד ןגעו טשינ טדער; :עקידנגלָאפ סָאד טגָאזעג ףָארדנעװ רימ טָאה ףיורעד .ןגעלָאק

 !טקינײּפעג ךעלקערש ךָאד ןעמ טָאה ךימ ףָאטעג סנױזַא ןטרָאד ייז ךָאד טָאה ןעמ

 טָאה ןעמ סָאװ ,םעד יבגל טשינרָאג ןעוועג ךָאנ ךָאד זיא ןָאטעג רימ טָאה ןעמ סָאװ ןוא

 ןסילפ ןעמונעג ןבָאה ןרערט ןוא ןכָארבעגנעמַאוצ טָאה םיטש ןַײז .?!ןָאטעג ייז
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 ץ נג אר עמ ָאּפ ר עד נא סק על א

 -גוקיִנַײּפ ענעגייא ענַײז ןגעוו טרעהעג ךיא בָאה ןשטנעמ ערעדנַא ןופ .ןגיוא ענַײז ןופ

 -טנַא ?טשינרָאג, ןעוועג סָאד טָא זיִא .ןבעגוצרעביא טפַאהליורג וצ זיא סָאד ןוא ,ןעג

 ןיא סָאװ ,יד טכַא ןיא ןעמענ סָאד ןלָאז !טקינײּפעג ענעי טָאה ןעמ יװ םעד ןגעק

 עכעלקילגמוא ענעי ןטּפשמ קעװַא ךיז ייז ןצעז טייקכעלמעוװקַאב ןוא טייקרעכיז

 | ."תונברק-

 רעשידַיי רעקידריװקרעמ, רעד ןרעפעפ ןגעוו טלייצרעד טָאה סע סָאװ טָא ןוא

 ַא ךיז טימ טכַארבעגטימ ּפָאק ןיא טָאה רעכלעוו ,דנַאלסור-טעוװָאס ןופ טנַאירטַאּפער

 טנכיײצַאב רע טרעוװ ױזַא ,"םוטנדִיי ןשיטעוװָאס ןופ הליגמ רעקירעיורט רעד ןופ קיטש

 ןוא ,ןליוּפ ןיא "טנַאירטַאּפער , ןטימ ןפָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמרעדיײנש ,ל .ש ןופ-

 סמענעי ןבעגעגרעביא (1959 רעבמעווָאנ 20) "סטרעוורָאפ, ןיא לקיטרַא ןַא ןיא טָאה

 :ןרעפעפ ןגעוו תודע-תיבג

 "ךִיי ַא ןיב ךיא, עמעָאּפ יד זיא טנַאירטַאּפער םעד ןופ גנוטּפױהַאב רעד טיול;

 רַאפ זַײװַאב רעקיטכיוו סלַא ןרָאװעג טקורעגסױרַא רָארוקָארּפ ןשיטעוװָאס םעד ךריד

 -רעטָאפ ןשיטעוװָאס םעד יבגל טַאררַאפ, ןוא "גיײנּפָא ןשיטסילַאנָאיצַאנ; סרעפעפ

 טָאה -- ןדִיי עטושּפ רעקילדנעצ ןפָארטעג דנַאלסור-טעווָאס ךיא בָאה ךיא, ,"דנַאל

 ןופ עמעָאּפ יד קינייװנסױא ןופ ןענעק עכלעוו -- טצעזעגרָאפ טנַאירטַאּפער רעד

 ןוא עיגָאלָאריטרַאמ רעשידִיי דעד ןגעו ןפָארטס עקידנסַײרטימ יד .רעפעפ קיציא

 ךרוד ןרעוװ ,ןרעלטיה זיב ןהערּפ ןופ ,ןרָאי רעטנזיוט ןופ ךשמב דנַאטשרעדיװ ןקיטומ

 ייװצ יד ןיולב .ךשמה ןשידִיי ןופ גנַאזעג סָאד סלַא טכַארטַאב ןדִיי עשיטעווָאס יד :

 טָאה סָאװ ,דַיי ַא ןיב ךיא; :טגָאז רעפעפ עכלעוו ןיא ,עמעָאּפ ועד ןופ ףוס םַײב תורוש.

 יַאּפ ןדִיי עשיטעווָאס יד ךרוד ןרעוו ,"קילג ןופ סוכ-רעדנּוװ סנילַאטס ןופ ןעקנורטעג

 סנילַאטס ןופ ןעקנורטעג טָאה סָאװ ,דִיי ַא ןיב ךיא, :שינרעטיב טימ טריזַארּפַאד

 ,."טיוט ןופ סוכ-לופטפיג

 ַא יו ןעמוקעגמוא זיא -- טצעזעגרָאפ טנַאירטַאּפער רעד טָאה -- רעפעפ קיציא,

 סע טכלעוו טימ ,דנַאלסור-טעװָאס ןיא ןדִיי עלַא ןופ גנוגַײצרעביא יד זיא סָאד .שודק

 רעפעפ טָאה סעצָארּפ ןפיוא ןוא טסערַא ןַײז תעב... .ןדער וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא

 ענעטלעז ןזיװעגסױרַא ןוא רעבַײרש עשידִיי ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז

 טלעוו-ברעמ רעד ןיא זַא ,טלייצרעד רעסעומשטימ ןַײמ בָאה ךיא ןעוו ,?טײקטגַאװעג

 -סיוא טזָאלעג ךיז גנוקידלושַאב רעד ךרוד טָאה רעפעפ זַא ,גנוניימ ַא טײרּפשרַאפ זיא

 זַא ,טרעלקרעד טנַאירטַאּפער רעד טָאה ,רעבַײרש םירבח ענַײז ןגעק תודע סלַא ןצוו

 -- רעפעפ קיציא ןופ רעדיל עטצעל יד; .."ןעגנַאלק עטעדנירגַאבמוא ןענַײז סָאד

 סָאװ ,זעגנונעכייצרַאפ ענַײז ךיוא יװ -- ןכָארטשעגרעטנוא טנַאירטַאּפער רעד טָאה

 רעפַעפ זַא ,םעד ןגעוו זַײװַאב ַא ןענַײז ,ןטלַאהַאבסיוא ןרָאװעג ןוא ןבילברַאפ ןענַײז

 ךיוא ןטכירַאב עשיטנעטיוא ןַארַאפ ןענַײז םעד רעסיוא .ןכָארבעגנַײא טשינ ךיז טָאה

 טַײצ רעצנַאג רעד ךרוד ןוא טסערַא םעד תעב זַא ,םעד ןגעוו ןלַאװק עשידִיי-טשינ/ ןופ
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 תוכ למ-יגור ה צ9ש יט ע װאס יד

 רעקינַײּפ ענַײז ןוא דיי רעצלָאטש ַא יו ןטלַאהעג ךיז רעפעפ קיציא טָאה סעצָארּפ ןופ

 יבגל סנכערברַאפ יד ןגעוו סעגַאלקנָא עטסרעטיב יד ןַײרַא םינּפ ןיא ןפרָאװעג, קיטומ

 .ןדִיד

 -לּפצ לאכימ רעליּפשיש רעד זַא ,לקיטרַא ןַײז ןיא ךָאנ טלייצרעד ןַאמרעדַיײנש

 רעבַײרש עשידִיי עּפורג רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טּפשמעג זיא סָאװ ,םיוב

 -ַאב יד טקיטעטשַאב ךיוא שיטקַאפ םיא טימ ךערּפשעג ןַײז ןיא טָאה ,רעלטסניק ןוא

 ,עמרוט רָאי 15 ןעמוקַאב טלָאמעד טָאה םיױבלּפע .טנַאירטַאּפער םעד ןופ ןעגנוטּפיױה

 . ,1957 ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא ,טיוט סנילַאטס ךָאנ רָאי ַא ןרָאװעג טַײרּפַאב זיא רע

 ןענעז סָאװ ,ןליױּפ ןיא ןטנַאירטַאּפער ךיוא ,רעליּפשיוש ערעדנַא ךָאנ ּרעבָא ןַארַאּפ

 ןבָאה ייז ןבעל ןבילבעג ןוא ,רעבַײרש עשידַיי יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טּפשימעג

 ןינע םעד ןרעלקפיוא לָאמעלַא רַאפ לָאטניײא טפרַאדעג

 ןגעו טנעדנַאּפסערָאק ןעמינָאנַא םענעגייא ןַײמ טגערפעגנָא ךיא בָאה ,בגא

 טנַאירטַאּפער רעד סָאװ ,ץלַא זַא ,ןעוועג זיא רעפטנע ןַײז ןוא ,לקיטרַא סנַאמרעדַײנש

 ,תמא רענייר רעד זיא ,ןרעפעפ ןגעוו טלייצרעד טָאה

 טָאה סע סָאװ ,ןרעפעפ ןגעוו ןטכירַאב עשירענגיל יד ןסעגרַאפ טשינ רימָאל ןוא

 דרַאנרעב א רענייא "טייק ענעדלָאג; רעביבא-לת סערעוועקצוס ןיא וליפַא טקורדעג

 ענַײז ןגעו ןטַײהלצנײיא עטסיונעג עטשרמולכ יד טימ טלייצרעד טָאה רע .רענרוט

 ענַײז ןוא ןרעפעפ ןוא ןענָאסלעגרעב טימ קסטַארב רעגַאל רעריביס ןיא ןשינעגעגַאב

 עכעלטע ,ץומש ןוא טסימ ןיא טרעגלַאװעג ךיז טָאה רעפעפ/; זַא ;יײז טימ ןסעומש

 המיא; עשיטַאמַארדָאלעמ ענַײז ןופ ךמס םעד ףיוא ,וו"זַאא ..."עשאראּפ, רעד ןופ טירט

 ףוס םוצ .רוטַארעטיל עצנַאג ַא ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא ןעגנורעדליש "רעדיוש ןוא

 -רעד יד ןופ רענייק טשינ ,ןָאסלעגרעב טשינ ,רעפעפ טשינ זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 תושעמ יד זַא ןוא ,קסטַארב ןיא ןעוועג זיא סע ןעװ ןענַײז ,תוכלמ-יגורה ענעסָאש

 ערעדנַא רועיש ַא ןָא ךיוא ןעוועג .ףוס ןזיב בייהנָא ןופ טכַארטעגסיױא ןעוועג ןענַײז

 .ןעקנעדעג ךיוא ןעמ ףרַאד סָאד .ערעדנַא ןגעוו ןוא ייז ןגעוו ןטכירַאב עשלַאפ

 ךימ טָאה "רעדיל עטצעל; סרעפעפ ןגעוו גנורעלקרעד *?סטנַאירטַאּפער, םעד

 זיא "ןַאעזדיבָאריב, ךַאנַאמלַא םעד ןופ 1 (4) רעמונ רעד .ןכוזוצפיוא ייז טגעװַאב

 םענעי ןופ רעבמעווָאנ ןיא ,1948 ינוי ןט15 םעד קורד םוצ ןרָאװעג ןבירשעגרעטניא

 זַא ,טסייה סָאד ."טייקינייא , יד וליפַא טכַאמעגוצ ןיוש ,טנַאקַאב יװ ,ןעמ טָאה רָאי

 .ףוס זרַאפ ןכָאװ רעדָא םישדח עטלייצעג שממ עקַאט ןענישרעד זיא ךַאנַאמלַא רעד

 טשינ רעמ רעדיל סרעפעפ ,בגא ,ךיא בָאה 1948 ןופ *דנַאלמייה , לַאנרושז םעד ןיא)

 יירד ענַײז ןענופעג רעבָא ךיא בָאה "ןַאשזדיבָאריב, רעמונ ןטצעל םעד ןיא .(ןענופעג

 טושּפ ייז טָאה'מ .רעירפ ןרָאי ןופ טנַאקַאב ןעוועג רימ ייז ןופ ייווצ ןענַײז ,רעדיל

 םעד טימ ךיוא ַײנ --- ?רימ ןיא טגניז, דיל סָאד ןעוועג זיא יינ רעבָא .טקורדעגרעביא
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 ץנ ַא ר עמַָא פ ר עד נא סקפצלַא

 -סיוארָאפ ןַײז ןופ ,"ןַאּפש ןטצעל ַא ןופ ןַײּפ , ןַײז טימ ,םזימיסעּפ ןַײז טימ ,ןָאט-רָאנימ

 טָאה רענייק סָאװ ,זיא רעדנּוװ רעד ןוא ..."געוו ןטצעל םעד ןייג, טעװ רע זַא ,ןעז

 ,ןזיוועגנָא טשינ םעד ףייא

 ,גָאט ןצנַאג ַא רימ ןיא טגניז

 ,טָאװו ןופ טינ ךיא סײװ

 ,גָאי ַא רימ ןיא ךיל סָאד טוטיס

 ...זָארג סָאד דרע'רד ןופ יװ

 .ױזַא רימ ןיא טגניז עשזיסָאװ
 .וט רעד יצ ,לפענ רעד זיא'ס
 ,גָאט רעד רימ ןיא טגניז רשפא
 .טגָאטעג טינ טָאה סָאװ
 ,גָאלק יד רימ ןיִא טגניז רשפא
 ...טגָאלקעגּפָא טָאה סָאװ

 ,גָאט ןצנַאג ַא רימ ןיא טגניז

 ,ןופרעד ןַײז סע לָאז
 ?ןוז ַא ָאד זיא'ס סָאװ
 ,גנַאגרַאפ ןיא ןוליפַא ןעװו

 ,גנַאל רעייז ףַא טדניוװשרַאפ יז

 ,קירוצ ךיז יז טרעק

 געט ענַײמ עלַא ןופ סָאװ

 געוו םעניד ַא ריא וצ בָאהיכ
3 

 ...קירב ןלָאמש ַא ןוא

 ,גָאט ןצנַאג ַא רימ ןיא טגניז

 ,סָאו ןופ טינ ךיא סיײיװ

 טקוקעג טינ לָאמנייק ךָאד בָאהיכ

 .זַאלג לדניווװע ךרוד טלעוו רעד ףַא

 ,טגילקעג טינ לָאמנייק ךיז בָאהיכ

 ,טגירקעג טינ -- ךיז ױזַא םתס

 ,זרע יד טָא יוװ ,יוזַא טָא

 .טרעהעג ץרַאה ןַײמ ריא וצ סָאװ

 ,ןיזע יד רימ ןיא טגניז רשפא

 ,ןַארַאפ רימ ןיא ףיט זיא סָאװ

 ןַײֿפ יד רימ ןיא טגניז רשפא

 ,ןַאּפש ןטצעל ַא ןופ

 לָאט ןטנוזַאב ַא רענןיא

 ;לַאפרעסַאוו ןַײז טימ

 לָאמַא םענופ רָאג רשפא

 ?לַארטש רעטליפשרַאפ ַא

 .ימעג ןַײמ סע טגניז רשפא
 ,טַײרפַאב גרָאז רעד ןופ
 דיל עניילק סָאד ןיב ךיא סָאװ
 ...טַײצ רעסיורג רעד ןופ

 טָאה סָאװ ,גָאט רעד רימ ןיא טגניז רשפא, יװ ,תורוש עקירעיורט עכלעזַא

 ךעלעטניּפ יד) "...טגָאלקעגּפָא טָאה סָאװ ,גָאלק יד רימ ןיא טגניז רשפא ,טגָאטעג טינ

 -עהוצנָא טימ ,קילָאבמיס טימ לופ ןוא ןרעפעפ רַאפ ַײנ ןענַײז ,(סרעפעכ ךיוא ןעגַײז

 -היוול ,שרַאמ-רעיורט ַא זיא סָאד .רענעטרעטנוא ןוא ןעגנונַא עשיגַארט טימ ,ןשינער-

 בָאה'כ געט ענַײמ עלַא סָאװ; -- ןוז רעד ןגעוו יװ ,תורוש עכלעזַא עבלעז סָאד .קיזומ

 רעד ,ןוז רעד וצ זַא ,טכַײרטשרעטנוא רע ."קירב ןלָאמש ַא ןוא געוו םעניד ַא ריא וצ

 ,טסייה סָאד ,געו םעניד ַא רעביא רע טייג ,םיא טריפ ,דיירפ ןוא טכיל ןופ לָאבמיס

 ַא געו רעד ןיא רָאנ טשינ ןוא ,דיירפ ןוא טכיל קינייו רעייז ,ןוז קינייו טָאה רע



 תו כל מייגור ה 9 שיט ע װָא ס יד

 ,רעדיוו טסייה סָאד ,רעלָאמש ַא ךיוא זיא ןוז רעד וצ רענַײז קירב רעד רָאנ ,רעניד

 -עג זיולב טשינ ,טַײצ וצ טַײצ ןופ זיולב טשינ ןוא ;דיירפ ןוא טכיל ,ןוז קיניײװ רעייז

 ןיא זיא "געט ענַײמ עלַא; רָאנ ,טקיטומטנַא ,ןגָאלשרעד ױזַא ךיז רע טליפ געט עסיוי

 ,דיירפ ןוא טכיל ,ןוז קיניײװ רעייז ןַארַאפ ןבעל ןַײז

 טשינ טָאה רע זַא ,רעטַײװ ןרעלקרעד ךרוד ליפעג-רעיורט םעד טקרַאטשרַאפ רע

 ךרוד טלעװ רעד ףַא טקוקעג טשינ לָאמנייק, טָאה רע זַא ,ןבעל ןגעוו סעיזוליא ןייק

 טשינ לָאמנייק ךיז ןוא ,שיטסילַאער ץלַא ףיוא טקוקעג טָאה רע זַא ;!זָאלגלדניוװש

 רעשיגַארט ךָאנ רעבָא .טגירקעג טשינ -- ךיז ױזַא םתס -- לָאמנייק ןוא ,טגילקעז

 ןַאּפש ןטצעל ַא ןופ ןַײּפ יד רימ ןיא טגניז רשפא , :תורוש יד ןעגנילק רעקידלרוג ןוא

 "טליּפשרַאפ; טרָאװ סָאד ."?לַארטש רעטליּפשרַאפ ַא לָאמַא םענופ רָאג רשפא --

 ,דיל-יודיוו ַא ךָאד זיא סָאד ."ןבעל ַא טליּפשרַאֿפ, יװ טַײטַאב ןבלעז םעד ָאד טָאה

 ,גנַאזעג-טיוט ןוא הניק ַא ,דיל-גָאלק ַא

 טוג זיא'ס; ןוא "עניב רעד ףַא; רעדיל 2 ערעדנַא ענַײז ןופ זיא סָאד שרעדנַא יו

 טרעוו ןילַאטס ,בגא) .ןעמונעג ללכב ,רעדיל ענַײז עלַא ןופ יו ,"טלעוו רעד ףַא ןבעל וצ

 רעדנַא ןַא ןופ רעדיל יד ןופ זיא סָאד שרעדנַא יו ןוא .(טנָאמרעד טשינ רעדיל יד ןיא

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא, ךיז טפור דיל עטשרע סָאד .ענַײז ךָאנ דלַאב ןעמוק סָאװ ,רעטכיד

 טָאה'ס !ךיא לַײא ּוװ ,טסגערפ וד, :ןָא ךיז טבייה ןוא "גָארּפ ןיא לַאוװיטסעפ-טנגוי

 ךיא ןיב טנַײה .גָאט רעדעי תוחמש ףַא ןַײא רימ טדַאל סע .דיירפ ןַײז גָאט רעדעי

 םעד ַײב ."גָארּפ ןיא ,דנַאלנכעשט ןופ טָאטשטּפױה רעד ןיא ןדַאלעגנַײא טנגוי רעד וצ

 ריא טָאה דיל םעד ןיא .החמשו ןושש ,קידיירפ ןוא קינוז געט עלַא ןיוש זיא רעטכיד

 טכיזעג ןופ דיירפ רעייא בָאה'כ, ,"!טַאי-רעגענ ,ןגרָאמ-טוג , יו ,תורוש עכלעזַא ןיוש

 תוחוכ ריא/ ןוא "ןביוהעגפיוא'ט ןַאמסדנַאל ןַײמ דליב סנילַאטס ןעוו ,טנעײלעגּפָארַא

 סָאד ,טינ טסעגרַאפ) "!רעדניצרעטנוא-המחלימ ,ריא !געוו םעד ּפָא-ּפערט ,ערעטצניפ

 :רעטכיד רעד טגָאז ?רערעדנַאװרעביא עַײנ יד וצ, דיל ןטייווצ ַא ןיא ,(!1948 ףוס זיא

 רעדעי ַא טקניוװ ןביל גָאזוצ טימ ,טלַאװעג ןַײז ןוא טנַײּפ ןופ טַײצ יד גנַאל ךָאד קעװַא;

 "יו טינ רָאנ; רעטכיד רעד טגָאז ןסלעָאכימ ןגעוו דיל ןטירד ַא ןיא .?ןפַאה רעזדנוא

 -רָאמרעד ןַײז ךָאנ םישדח עטלייצעג טשרע ןעוועג זיא סָאד זַא ,טינ טסעגרַאפ) *!ןענ

 ןצנַאגניא זיא רע זַא ,רעטכיד רעד טגָאז ?רעטלע ןַײמ , דיל ןטרעפ ַא ןיא ןוא .(!גנוד

 לייט ַא טריּפוקָא טָאה ײמרַא עטיור יד ןעוו ,1939 טניז ,טסייה סָאד ,*טכַא ןרָאיא טלַא

 ,ןליוּפ ןופ

 -רעגענק ,"רעדליב-ןילַאטס; יד ןופ רעטכיד רעד !לרוג ןופ עינָאריא יד ןוא

 טציא ךיז טניפעג תורוש-"ףענייו טינ רָאנ, יד ןוא "רעדניצרעטנוא-המחלימ , ,"ןטַאי

 ?רעטלצרָאװרַאפ-שידִיי; עמַאס רעד יװ טבילעג טרעװ רע ּוװ ,עקירעמַא ןיא

 -שרעדניק, ,"רעטסשירילג ,"רעטסקיצרַאה; ,?רעטסטפַאהנסיװעג, ,"רעטסכעלרע; רעז

 סרעקיטירק ןוא סרעבַײרש עבלעז יד ןריבורּפ ןרעפעפ קיציא ןוא ."רעקידתומימת
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 ץנַאר עמָאּפ רעדגַא סקעלַא

 טָאה סָאװ ,?רָאטַאקָאװָארּפ, ,"טנעגַא-עדעװַאקנע, ,"רוסמ ןטסערג; ןרַאפ ןעלּפמעטש

 טשינ רערט ןייק, ףרַאד ןעמ ןעמעוו ףיוא ןוא ,"ערוקש ןייז ןעװעטַאר, טלָאװעג רָאנ

 ןטיוט םיא ,לָאמ ןטייווצ ַא ןעגנערבמוא ןרעפעפ קיציא טווּורּפ ןעמ .וו"זַאא "ןסיגרַאפ

 ,.קנעדנָא ןַײז ןצומשַאב ,שילַארָאמ

 -רַאפ ,קנַארק רעזדנוא ןופ עינָאריא יד רשפא ןוא !לרוג ןופ עינָאריא יד ,ָאי

 ?ןבעל שידִיי טמירקעצ ,טלּפירק

 רעמונ ַא; יװ ,ךוב ןופ ןעייסע ערעדנַא ןיא ןבירשעג ךָאנ טרעוו ןרעפעפ ןגעוו

 -נַא ךס ַא ַײב ןוא "עידעגַארט יד, ,"קירַאכ יזיא , ,"גיז םוצ, ךובלמַאז, ,"טייקינייא

 ןוא -- גנולײטּפָא רעלעיצעּפס רעד ןיא ווירב ענַײז ךיוא ןעז) .ןטַײהנגעלעג ערעד

 זַא ,ןיוש טלייצרעד 1952 עטַאד יד ."ןָאקיסקעל, ןיא םיא ןופ עיפַארגָאילביב-ָאיב יִד

 טשינ ,ןיז ןכעלבעטשכוב ןיא תוכלמ-יגורה עשיטעווָאס יד ןופ רענייא עקַאט זיא רעפעפ

 ,וויטַארוגיפ רָאנ

 טימ ,"ודִיי ַא ןיב ךיא , דיל טמירַאב סרעפעפ זַא ,ןבעגרעביא ךיוא ךיז טליוו סע

 דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא זיא ,(1943) ?שייײמרַאטיױר, ךוב ןַײז ךיז טסילש סע ןכלעוו

 -רעביא עשיסור טימ ענַײז רעכיב ייווצ עטצעל יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא טשינ

 טכַאמ סָאד ,(1958 ,"סעמעָאּפ ןוא רעדיל; ןוא ,1957 ,"קרעוו ענעבילקעג,) ןעגנוצעז

 ןרָאװעג טצונעג טסערַא ןַײז ךָאנ זיא דיל סָאד ךיוא זַא ,טכירַאב םעד ךעלביולג רעמ

 .?םזילַאנָאיצַאנ ןשירעכערברַאפ , ןַײז ןופ זַײװַאב ַא יו םיא ןגעק
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 ַא ק טי װ ק ב ײ ל

)1953 --- 1890( 

 "עטיל רעשידִיי רעד ןופ סרעטנעצ-טּפיוה יד ןענַײז 1914 ןופ המחלימ רעד זיב

 ןוא עשרַאװ ןעוועג דנַאלסור ןשירַאצ םענעזעוועג ןופ עירָאטירעט רעד ףיוא רוטַאר

 -רוטַארעטיל רעשיטסינויצ-שיערבעה ַא ןעוועג זיא סע ּוװ ,סעדָא זַײװלײט ןוא ,ענליוו

 ,עװקסָאמ ןיא סרעטנעצ עַײנ ףיוא ןעמוק עיצולָאװערייקסנערעק רעד ךָאנ .רעטנעצ

 -געצ רעשירַארעטיל רעטנַאסערעטניא ,רעסיורג סרעדנוזַאב ַא ןוא ,קסנימ ,דַארגָארטעּפ

 עסיורג ייווצ וועִיק ןיא סױרַא טיג עּפורג-"סנגייא , שנעפורעג-ױזַא יד .וועִיק ןיא רעט

 ,1920 ןיא ןטייווצ םעד ןוא 1918 ןיא "סנגייא , דנַאב ןטשרע םעד :רעכיבלמַאז

 עכלעזַא ןטרָאד ןעניפעג רימ .סוג ןייא ןופ ןעוועג טשינ זיא עּפורג-?סנגייא , יד

 ,"גנַאגּפָא, קרעװ ענַײז "סנגייא, ןיא ּפֶָא טקורד סָאװ ,ןָאסלעגרעב יוװ ,רעבַײרש ערעטלע

 -- טסַײג רעד , ןייז --- ענזיצַאק .א ;"םידש, ענַײז -- רתסנ ;:"ןטַײצ עטלקנוטרַאפ ןיא,

 ץַײנ יד ךיוא ןעניפעג רימ ןוא .*ָאזָארָאלָאד עטוַאדנַא, ןייז -- ןישורבָאד .י ;"ךלמ רעד

 ,ןײטשפָאה .ד ,ַאמצרַאוװש .ַא יװ ,רעבַײרש -- "רעפיולטימ רעדָא רעייגטימ עּפורג

 .ָאקטיווק בייל ,וָארינשוק .א ,ןַאמנייטש .ב ,שיקרַאמ ץרפ

 עשינָאגיּפע ןקורד ייז .געוו ןטלַא רעייז רָאפ ןטרָאד ןצעז רעבַײרש ערעטלע יד

 סָאװ ,ןכַאז ;המחלימ רעד רַאפ ןופ ךָאנ טלמַאזעגנָא ייז ַײב ךיז טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל

 גנוטכיד יד ןעוועג זיא רעקיטַײצטנַײה .ןבעל םעַײנ ןטימ ןָאט וצ טַאהעג טשינ ןבָאה

 עשיטסיפיצַאּפ -שיטסינַאמוה סיוא ןיוש טקירד עּפורג-רעפיולטימ עַײנ יד ."סנגייא , ןיא

 רעד סלַא טנכעררַאפ ןיוש טרעוו ןַאמצרַאװש רׁשֲא ןוא .ןעגנומיטש ערענָאיצולָאװער ןוא

 -ףר-רעבָאטקָא יד ןעמונעגפיוא ןבָאה סָאװ ,רעבַײרש עכלעזא ןפורעגנָא ןעמ טָאה רעפיולטימ *

 טיײקרָאלק רעקידנגונעג ַא טימ ןעמונַאב טשינ רעבָא ןבָאה סָאװ ,ריא ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא עיצילָאװ

 .ןעגנולקַאװ שנעדיישראפ ןזיװעגסיורַא ןוא רעטקַארַאכ ןשיטסילַאיצָאס ריא
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 ץנ אר עמָאּפ ר עדנ א סקעלַא

 עלַא ךיוא ןענַײז ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא) רעטכיד רעשיטעווָאס רעשידִיי רעטשרע

 (רעבַײרש עשיטעווָאס ןרָאװעג רעלעטשטפירש ערעטלט

 ,רעטכיד עשיטעווָאס עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ןיא סָאװ ,ָאקטיווק בייל

 ךוב ןטשרע ןַײז ןיא ,רעדיל עטשרע ענַײז ןיא ןעגנומיטש .עכעלנע סיוא ךיוא טקירד

 ,עיצולָאװער רעד קנַאד ַא ןכַאװרעד סָאװ ,טכיש ןופ ליפעג רעד ןיא סָאד ."טירט,

 רעביוט, ןוא "םת רעבױט , זיא'ס .ןעמונַאב ןצִיַאג ןיא טשינ ךָאנ יז ןבָאה ייז שטָאכ

 "םערוטש רעטיור, עמעָאּפ רערעסערג ןַײז ןיא .סיוא ךיז טקירד ַאקטיווק יװ ,"ורמוא

 טימ ןסַײרוצרעביא טנגוי יד טפור רע .טלעוו רעטלַא רעד ןגעק סױרַא ןיוש רע טערט

 םעד ןָא ןסילשנָא ךיז ,"ךעלרעגָאװש, יד טימ ןסַײר ,סעטַאט ענענַאטשעגקירוצ יד

 רעד רָאנ ."טירט, ןופ ,טמוק סָאװ ,סעּפע ןופ ורמוא סיוא טקירד רע .ןבעל םעַײג

 ערָאלקמוא ןוא טייקנריולרַאפ ןופ ןמיס ַא ,רעדיל ליפ ןיא טרינימָאד וויטָאמ-?סנגַײװש;

 .ןעגנוריּפש

 ןרעװ סָאװ ,רעדיל-הרוחש-הרמ יײר ַא טַײצ רענעי ןיא םיא ַײב ןעניפעג רימ

 ךיא טפערט ריא ןגרעבניניפ ארזע ַײב טצעזעגרָאפ רעכעלטנירג ןוא רעטיירב ךָאנ

 לקיצ) דיירפ-טנגוי ןופ רעדיל ליפ ךיוא רעבָא .(?עדנָאלב ןַײמ ,) וויטָאמ-רעדנַאװ םעד

 -קעל יד ןוא ,ןטנעמעלע-רָאלקלָאפ ליפ ריא טניפעג םערָאפ רעד ןיא .("דיירפ עגנויא

 .טלעוו רעלעירעטַאמ רעד ןופ סָאמ רעטסערג רעד ןיא זיא קיס

 "עג ןצרפ ךָאנ זיא סָאװ ,ןרתסנ ןופ גנוקריוו יד ךיוא זיא וויטָאמ-רעדנַאװ רעד

 רתסנ רעד טָאה "טנגייא , ןיא .םזילָאבמיס ןופ רעייטשרָאפ רעטסקיטכיװ רעד ןרָאװ

 י"רעייג; םעד רימ ןעניפעג רעטנעצ ןיא .ןבַײרש ןפוא ןטלַא ןַײז טצעזעגרָאפ ךָאג

 םעד יװ טכַארטַאב טָאה ץנעגילעטניא עשיטסיקלָאפ יד .טייקיטכערעג טכוז סָאװ

 טָאה סָאװ ,םוטרעגריבניילק ןופ טכיש ןסיורג ַא טסַײג-סקלָאפ םעד ןופ קורדסיוא

 ןפיוא טרַאװעג ,ןעמיטשַאבטסבלעז ךיז עיצולָאװער רעד ןופ טַײצ רעד ןיא טפרַאדעג

 .רעזיילסיוא

 ןיא) עמעָאּפ ערענָאיצולָאװער עטשרע ןַײז טקורדעגּפָא רע טָאה 1919 ןיא

 ,גירק-רעגריב םעד ןופ :קרעװ ייר ַא ןָא רע טבַײרש 1925 ןיא ."םערוטש ןטיור

 רַאפ רעדיל רעכיב ךס ַא ,(ַא"א ,"ךעצ-רעטקַארט;) גנויױב רעד ןופ ,(?סהאל-הנוי,)

 "ןװַאלישָארָאװ ווירב ַא? ,"רָאי ךעליירפ ַא, ,"רעילפ עגנויא ,"גניר ןוא גניר,) רעדניק

 "טיווק ."םירבח ייווצ , ןעמָאנ ןטימ עזָארּפ ןיא ךוב סיורג ַא ןָא ךיוא טבַײרש רע .(ַא"א

 "וצ-טנַײה ןוא .ןכַארּפש ךס ַא ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענַײז רעדיל-רעדניק סָאק

 -רעדניק עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסוויטקודָארּפ ,עטסטבַאגַאב יד ןופ רענייא רע זיא גָאט

 רעדיל/ ךוב ַא סנַײז ןענישרעד זיא 1928 ןיא ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןצנַאג ןיא רעבַײרש

 -ער-טעווָאס רעד ןופ ןרָאװעג טנױלַאב רע זיא 1939 ןיא ."יײמרַא רעטיור רעד ןגעוו

 .ןָאפ-סטעברַא רעטיור רעד ןופ ןעדרָא ןטימ גנוריג
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 תו כ למ-יגור ה 4.עש יט ע װָא ס יד

 וליפַא רעבָא .1919 ןיא ןשינעשזדנָאלב סָאקטיװק ףיוא ןזיוועגנָא ןיוש ןבָאה רימ

 "ומה ןופ ןוויטָאמ יד רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד וצ ןגָארטעגַײב רע טָאה טלָאמעד

 .?טייסשירעדניק רעוװַיַאנ ןופ ןוא דיירפ רעטנוזעג ןופ ,הרובג רעוויטימירּפ, רעשינ

 -ןטעוװָאס ןיא רעבַײרש-רעדניק עטסעב יד ןופ רענייא ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש רעבָא

 זיא'ס .ךעלמיטסקלָאפ ןוא לענָאיצָאמע ,שימטיר ,קידװעליּפש זיא ָאקטיווק .דנַאברַאפ

 ףיוא ןענעק טשינ לָאז סָאװ ,דנַאברַאפ-טעװָאס ןיא דניק-לוש ןייק ָאטשינ טעמכ

 ,"עלעדיפ סָאד, ,"ןסקַאװסיוא לעוװ ךיא זַא ,ךַא, יו ,רעדיל ענַײז ןופ ךס ַא קינייװנסיױא

 .ַא"א ,"רידַאגירב ַאנַאװַאנַא;

 -נייא ,טייקכעלקירדסיוא ,טייקרָאלק רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ רעדיל .ענַײז

 רעד ןיא ,קיכיסּפ רעשרעדניק רעד ןיא ןַײרַא ףיט טגנירד רעטכיד רעד .טייקכַאפ

 ,טקעיבָא םעד טרעטנענרעד רע .ןעגנובעלרעביא ןוא ןפירגַאב עשרעדניק ןופ טלעוו

 יד .ךעליױשנָא שירעלטסניק םיא טכַאמ ןוא רענעייל ןגנוי םוצ ,טביירשַאב רע ןכלעוו

 ןטפַאשנגיא ערעדנוזַאב יד ,םורַא םעד רעדיל ענַײז ךרוד ךיוא ןענרעלרעד רעדניק

 :יינש םוצ ךיז טדנעוו ָאקטיווק יוװ ,ליּפשַײב ןייא זיא טָא .ןעגנונַיײשרעד רעדָא ןכַאז ןופ

 .ןַײא יז קעד ןרירפ טינ זָאל
 טסָארפ רעד טעװ .ייזרַאפ סעד
 ,ןטָארב ןענָאק טינ ייזרַאפ םעד
 טיורב-רעטניוו סָאד טעװ -- ןַײז םערַאװ זומ
 ' ...ןטָארעג ערדלָאק ַא טימ

2, 

 טרָאװכָאנ

 -ָאיב יד ךיוא עז) ךוב ןופ ןעייסע ערעדנַא ןיא ןבירשעג ךָאנ טרעוו .ק .ל ןגעוו

 זיא רע זַא גנווַײװנָא ןַא ןיוש ןיא 1952 עטַאד יד .("ןָאקיסעקל, ןיא עיפַארגָאילביב

 םעד ןרָאװעג טעגרהרעד ןענַײז סָאװ ,תוכלמ-יגורה טעשיטעווָאס יד ןופ רענייא ךיוא

 רעבַײרש עשידִיי ערעדנַא 20 וצ טנעָאנ טימ ןעמַאזוצ ,רָאי םענעי ןופ טסוגיױא ןט2

 ,רעלטסניק ןוא

 ,71952 רָאי םעניא ןסירעגּפָא שיגַארט ךיז טָאה ָאקטיוװק .ל ןופ ןבעל סָאד;

 .רעביא רעשיסור רעד וצ טרָאװרָאפ ןקיצרַאה ,ןעמערַאװ םעניא טרעלקרעד טרעיז

 ךיז טָאה'ס רעבָא .ַאווָאנרימס ַארעװ ןופ ןבירשעג ,"קירטעּפ ןוא םאיל; ןופ גנוצעזי

 -רעד ,טעדרָאמרעד ,ןסירעצ דלַאװג טימ סע טָאה'מ ,ןיילַא ךיז ןופ ןסירעגּפָא טשינ

 יו .טרָאװ עקיטכיר סָאד ןצונַאב טנעקעג טשינ ,סיוא טזַײװ ,טָאה ַאװָאנרימס ,ןסָאש

 יז טָאה ,ןרָאװעג טרעלקרעד טשינ רָאלק טציא זיב סע זיא טרָא רעדנַא םוש ןייק ןיא
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 ץג אר עמָאּפ ר עדנַא סקצעלַא

 ןיא ןענישרעד זיא גנוצעזרעביא עשיסור יד .ײרעדרעמ רעד ףיוא ןעקנּוװעגנָא זיולב

8, 

 ןיא ,.. :המדקה ריא ןיא ףַארגַארַאּפ רעקידנגלָאפ רעד בגא זיא טנַאסערעטניא

 רָאי ןיא .רעדיל .עשיריל ןופ גנולמַאז סָאקטיװק ,ל ,"טירט; ןענישרעד זיא 1919 רָאי

 ןייק ןרָאפעגרעבירַא ,טקורדעג ךיז טָאה .ק .ל ּוװ ,גַאלרַאפ רעשידַיי רעד זיא 1

 ,גנודליב ןעמוקַאב וצ טייקכעלגעמ רעד ןופ טדנעלברַאפ ,טעָאּפ רעד ןוא ,ןילרעב

 ןעמַאזוצ ןרָאפעגקעװַא זיא ,טליפעג קרַאטש רעייז טָאה רע סָאװ םעד ןופ לגנַאמ םעד

 ץשייידיא יד םיא ןבָאה ךיג רעייז רָאנ .דנַאלשטייד ןייק רעבַײרש עשידִיי ערעדנַא טימ

 -עגּפָא זיא .ק .ל ,גַאלרַאפ ןטימ סַײררעביא ןקידנעטשלופ ַא וצ טריפעג תועד-יקוליה

 -סינומָאק רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא ,ןפַאה ןיא טעברַאעג ןטרָאד ,גרובמַאה ןייק ןרָאפ

 טרעקעגמוא ךיז 1925 ןיא ןוא טייקיטעט עשידרערעטנוא ןַא טריפעג ,ײטרַאּפ רעשיט

 .?דנַאלסור-טעווָאס ןייק

 קרעוו יד רעדייא ןרָאװעג טצעזעגרעביא רעמ ןענַײז .ק .? ןופ קרעװ עשידִיי יד
 לַאפ רעד ןעוועג סָאד זיא סרעדנוזַאב ,רעבַײרש עשידִיי-שיטעוװָאס ערעדנַא עלַא ןופ
 .ןעגנופַאש-רעדניק ענַײז טימ
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 קָא בלוק השמ

)1940 --- 1896( 

 רעייז טימ טריצלָאטש טכער טימ ןבָאה ,טנגוי יד סרעדנוזַאב ,ןדִיי רענדָארג יד

 ןרעוו טנָאמרעד טשינ ךיוא ןָאק טוט ןַײז סָאװ ,סודַײנ בייל, .סודַײנ בייל ?ןַאמסדנַאל,

 ,"שיזעַאּפ רעשידִיי רעד רַאפ הדיבא רעסיורג ןופ ליפעג ַא ןָא ,ץרַאה ןיא םעלק ַא ןָא

 סעלעיעל-ץנַאלג .א טסיצילבוּפ ןיא רעטכיד רעטסּוװַאב רעד סיוא ךיז טקירד סע יװ

 ?רעכיבלמַאז; רעקרָאי-וינ יד ןופ רעמונ ןטצעל םעד ןיא

 ,ענליוו ןיא טנגוי רעשידִיי רעד ןשיווצ טבילַאב רעייז ןעוועג ךיוא זיא סודַײנ

 קיריל, רעדיל עטלמַאזעג ךוב רעטשרע ןַײז ןרָאװעג טקורדעגּפָא ןיא 1915 ןיא ּווי

 ,ןלָאגרושז ןוא ןעגנוטַײצ רענליוו יד ןיא רעדיל טנַײז טקורדעג טּפָא רעטעּפש טָאה וע

 ,ןסודײנ בייל םורַא טריּפורג ךיז טָאה טנגוי יד ,וו"זַאא ןטַארעפער ןטלַאהעג ןטרָאד

 ליב טרימַאלקעד טָאה ןוא ,קינייוװנסיױא ףיוא טנעקעג טָאה טנגוי יד .ןָאפ ַא םורַא יו

 ,סודַײנ בייל ןופ רעדיל עקידנעגניז יד ,טַײהנגעלעג רעדעי

 רעד זיא .ענדָארג ןיא 1918 ףוס ןסודַײנ בייל ןופ טיוט ןקיטַיײצירפ ןכָאנ רעבָא

 -וי יד ןופ לַאעדיא רעד ןרָאװעג ,טבילַאב ןרָאװעג רעטעּפש קַאבלוק השמ רעטכיד

 טנעיילעג ןוא סקּוװ ןַײז טגלָאפעגכָאנ ןבָאה ייז .ענליוו ןיא יוװ ,ענדָארג ןיא עכעלטנג

 ךיוא ןָאטעג ןבָאה ייז יו ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל ענַײז קינייוונסיױא ףיוא טרימַאלקעד ןוא

 זעוו ,םויה דע רעצרעה ערעייז ןיא ןקַאבעגנַײא ןבילבעג ןענַײז סָאװ ,סעסודַײנ טימ

 ןשטנעמ ערעטלע ןוא עקירָאילטימ ןיוש ןענַײז יייז

 ךיא .קסנימ ןיא ןכָאװ עכעלטע ןַײז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא 1920 רָאי םעד ןיא

 "טָאטש; עמעָאּפ עטמירַאב סקַאבלוק קינייונסיױא ףיוא טנעקעג טלָאמעד ןיוש בָאה

 ןוא גָאגַאדעּפ רענעעזעגנָא ןַא טציא) ןַאמסערּפ לדיא רבח:טנגוי רעקסנימ ןַײמ ןופ ןוא

 החפשימ סקַאבלוק זַא .ןענופעגסיוא טלָאמעד ךיא בָאה (הפיח ןיא רעטכיד רעשיערבעה

 ןיא ןעוועג ןיוש זיא ןיילַא קַאבלוק ."קרַאמ ןכיוה, ןפיוא םיא ןופ טַײװ טשינ טניווו
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 ץנ אר עמָאּפ ר עדגַא סקעלא

 טנעקַאב ךיז בָאה.כ ּווװ ,םייה סקַאבלוק ןיא לָאמ עכעלטע ןעוועג רימ ןענַײז .ענליוו

 טשינ רעבָא רימ זיא ןטַײהלצנײא ךס ןייק .סרעטסעוװש עקיצרַאה ,עליֹוו ענַײז טימ

 | | י .ןכוזַאב יד ןופ ןבילברַאפ
 ןילַא קַאבלוק השמ טימ טקַאטנָאק רעכעלנעזרעּפ ,רעטקעריד רעקיצנייא ןַײמ

 זה ןיא ןעוועג זיא סָאד .קסנימ ןיא ןעמוקנָא ןַײמ ךָאנ ,1922 ףוס ןעמוקעגרָאפ זיא

 רעייז טָאה ענליוו .ןדַאלעג ןרָאװעג ןיב ךיא ּוװ ,קירע סקַאמ ,"רענליוו, ןטייווצ ַא ןופ

 םינכש יו טניווועג ךיוא קסנימ ןיא ןבָאה ייז .ןקַאבלוק טימ ןקירע ןדנוברַאפ םיטניא

 ,ןטייוצ םוצ רענייא ןעמוקעגנַײרַא ךעלגעטיגָאט ןוא

 השמ .רעבַײרש רעקסנימ ערעדנַא ךָאנ ןעוועג זדנוא ץוח ַא ןענַײז ןקירע ַײב

 .םיא רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה קירע ."ךיז ױזַא טַאלג, ןעמוקעגנַײרַא זיא קַאבלוק

 ןוא רעבַײרש עשידִיי רעקרָאי-וינ יד ןגעוו ןגָארפ ךס ַא טלעטשעג רימ טָאה קַאבלוק

 -עג רעדייא טרעהעג רעמ ,ליטש רעייז ןעוועג רע זיא טנװֶָא םענעי .עקירעמַא ןגעוו

 -וַײא רעד ןבילברַאפ רימ ַײב ןיא שינעגעגַאב רעקיצנייא רעזדנוא ןופ ןוא .טדער

 "גנוי רענעזנַארב  ןייק טשינ רָאג ,ןגיוצעגקירוצ ,קיטעמוא ןעוועג זיא רע זַא ,קורד

 -נָארב, ענעגנוזַאב ענַײז ןופ רענייא ,טלָאמעד זיב טלעטשעגרָאפ םיא ךיז בָאה ךיא יוװ

 "ןעגנוי ענעז

 ןליוו ַא ןלָאפַאב זיא'ס ןעמעוו

 ןליטש וצ

 ןרָאצ םעד

 ,ןרָאי ןופ

 ...ןרָאלרַאפ ןעגנַאגעג רענַײז סָאװ

 -רַאפ ,ךיא בָאה דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא ןַײז ןַײמ ןופ ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 -ןטנַאריּפסַא רעוװעיק םעד ןיא .גנַאג ןשירעפעש סקַאבלוק טגלָאפעגכָאנ ,ךיז טייטש

 -עג ןטַארעפער יד ןופ רענייא זיא ,רַאטערקעס רעד ןעוועג ןיב ךיא ןכלעוו ןופ ,זַײרק

 ,יקסנַאירב המלש ןעוועג זיא טנערעפער רעד .?דלָארַאה דלַײשט רענסיד; ןגעוו ןעוו

 ,קרעו ערעדנַא ןוא "קיטירק רעד ןופ לגיּפש ןיא ןָאסלעגרעב דיוד, ןופ רָאטױא רעד

 -גע-לרוג ןקַאבלוק טימ ןדנוברַאפ ןבָאה ןיקסנַאירב סָאװ ,םעד בילוצ סע ןָאמרעד'כ

 רעד ,רעקיטירק"דוטַארעטיל ןוא גָאגַאדעּפ רעקִיעפ ךעלנייוועגמוא רעד טָא ,ןטייקכעל

 רעוועיק םעד ןיא קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ןופ טנַאריּפסַא רעטסעב

 ,ןעַײרש ןיא ןענַאטשַאב זיא ?תעגושמ , ןַײז .1925 ןיא ךָאנ ןעניז ןופ ּפָארַא זיא ,ָאווִיי

 לופ ןעוועג זיא רע .םזינויצ ןקילָאמַא ןַײז רַאפ םיא טגלָאפרַאפ ?וא-עּפ"עג, יד זַא

 רַאפ םיא ךָאנ ךיז טגָאי ןעמ ,ךָאנ םיא טייג ןעמ ,םורַא טיא טכוז ןעמ זַא ,קערש טימ

 ."םירוענ-תאטחפ ענַײז

 סקַאמ ןופ דימלת ַא ןַײז וצ ןגינעגרַאפ ןסיורג םעד ןוא דובכ םעד טַאהעג בָאה'כ

 עסיורג ַא תמאב ןזיא סָאד .רוטלוק רעשידִיי רַאפ טוטיטסניא רעוועיק םעד ןיא קירע
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 תו כל מ-יגור ה .עשיט ע װַָא ס יד

 ווירב ענַײז ןופ ןסָאנעג ךיוא ךיא בָאה עיצַאריּפסניא ךס ַא ןוא .ץלָאטש ַא ןוא היכז

 "וינ ןייק וועיק ןופ ווירב ַא ןיא קירע טָאה (רעבמעצעד רעט17) 1925 ףוס ,רימ וצ

 ;ןקַאבלוק ןגעוו עקידנגלָאפ סָאד ןבירשעג רימ קרָאי

 ַא ןגעוו ,"ערטיוב , עסעיּפ עכעלרעדנווװ ַא ןבירשעגנָא קַאבלוק השמ טָאה ַאד,...

 ןעמ .וָאשטַאגוּפ רעשידִיי ןימ ַא ,קירוצ רָאי 100 טימ דנַאלסורסַײװ ןיא ןלזג ןשידָיי

 ךָאנ סע בָאה ךיא .עװקסָאמ ,וועיק ,קסנימ ןיא ןייג טעװ סע .טוג רעייז זיא'ס זַא ,טגָאז

 ,?טנעיילעג טשינ

 וועְיַק ןופ ןבירשעג ךיוא רימ ןקַאבלוק ןגעוו טָאה (רַאונַאי רעטס23) 1936 ביײהנָא

 :שינעטנעק'ןַאשזדיב-ָאריב רַאפ עיצקעס רעד ןופ טּפױה רעד ,שטיװעשידַאק ,מ

 -נָא ךיוא טָאה רע !יאדכ ?לייט רעטייווצ *רענַאינעמלעז, סקַאבלוק טנעיילעג;

 -- ןייג טעװ יז ,(דנַאלסורסַײװ ןיא ןלזג רעשידַיי ַא) "ערטיובק עסעיּפ ַא ןבירשעג

 ."רעהַא טמוק רע .וועיק ,עװקסָאמ ןיא סרעטַאעט עכעלטע ןיא

 ,לירּפַא ןיא ,טסערַא ןַײז רַאפ ןכָאװ עטלייצעג ,1936 ,לַארוועפ ןטס28 םעד ןוא

 זַא ,ווירב ַא ןיא קירע סקַאמ רימ טבַײרש

 ַײב ַײס ןגירקסורַא ןעז לעװ ךיא ןוא וועִיק ןיא ןרָאפוצ טנַײה טמוק קַאבלוק,..|

 ןעייג רעטַאעט ןשידִיי ןגיה ןיא ."ףעטרַא; ןרַאפ ןסעיּפ ערעייז ןקינזער ַײב ַײס ,םיא

 -ָאק עקמַאיז, סלעינַאד ןוא ?קָאלמַאמ :ּפָארּפ , ,"תרפא עלערימ; :גלָאפרעד סיורג טימ

 ?(טוג ןעוועג סע טלָאװ ןלוש ערעַײא רַאּפ ,עסעיּפ-רעדניק ַא זיא סָאד) "שטַצּפ

 -""שרטיוב,; םעד ןגירק וצ ןעגנולעג רימ זיא ,קירע סקַאמ ןופ ףליה רעד טימ

 -עגפיוא עקַאט טָאה ?ףעטרַא, רעד ןוא ."ףעטרַא; רענַאקירעמַא ןרַאפ טּפירקסונַאמ

 -לוק טָאה טכַאמ עשיטעװָאס יד רעדייא טַײצ עצרוק ַא ,קרָאי-וינ ןיא "ערטיוב, טריכ

 ,טריטסערַא ןקַאב

 -נגלַאפ רעד טימ "ערטיוב, טקורדעגּפָא טָאה לארשי ןיא ?טייק ענעדלָאג יד;

 :עיצקַאדער רעד ןופ גנוקרעמַאב רעקיד

 -רַאפנטַאר ןיא ןבירשעג ,קַאבלוק השמ ןופ "ערטיוב , עמעָאּפ .עשיטַאמַארד יד;

 -ַאב רימ ןבָאה ,טכעלטנפערַאפ לָאמ ןטשרע םוצ ָאד טרעוװ סָאװ ,1925 בייהנָא דנַאכ

 ןקורד רימ ןוא ,קרָאי-וינ ןיא ,ָאוַיי -- טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידִיי ןופ ןעמוק

 ,ָאווַיי ןופ רעטעברַאטימ ,ןיקלע לדנעמ טנַײרפ ןעקנַאד רימ .שינעביולרעד ןַײז טימ סע

 *"ףךי-בתכ םעד זדנוא ןעגנערב ןוא ןבַײרשרעביא ןרַאפ

 -לַאפ סָאד ןבירשעג ,לקיטרַא-"גָאט; ַא ןיא ,רעגינ .ש טָאה רעטעּפש לסיב ַא ןוא

 :.?"ערטיוב? ןגעוו עקידנג

 זיא סע :1935 בייהנָא קַאבלוק השמ טָאה קיטש:רעטַאעט סָאד ןבירשעגנָא.

 סָאד .ָאויי םעד דיבתכ םעד טלעטשעגוצ רֶע טָאה סָאד זא ,טגָאזעג רימ טָאה לטסעמ בקעי *

 ."ףעטרַא, ןרַאפ קרָאיײוינ ןייק טקישעג טָאה קַאבלוק סָאװ ,טּפירקסונַאמ רעד ןעװעג עקאט זיא
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 ץ א ר עמָאּפ ר עדנַא סקעלַא

 ןיא סָאװ ,םעד קְנַאד ַא רָאנ ןוא ,ןרָאװעג טקורדעג טשינ ץעגרע ןיא טציא זיב רעבָא

 י+/ טָאה ,טּפירקסונַאמ םענופ עיּפָאק ַא ןרָאװעג טיהעגפיוא זיא ָאווַיי ןופ וויכרַא

 רשפא זיא סָאװ ,עמַארד יד ןכעלטנפערַאפ וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג "טייק ענעדלָאג

 ."רעטכיד ןטקינַײּפרַאפ םענופ קרעו עטצעל סָאד

 .ער רעד ןיא ַײס ,"ערטיוב, ןגעוו ןתועט יד ןַײז ןקתמ ָאד ךיא ליוו תמאה ןעמל

 "גָאט , ןיא לקיטרַא סרעגינ .ש ןיא ַײס ,"טייק ענעדלָאג יד; ןופ גנוקרעמַאב-עיצקַאד

 "ןרעטש; רעקסנימ ןיא --- ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןוא טקורדעג ָאי זיא "ערטיוב;

 ,ָאוִיי ןיא ךיוא דָארג ךיז טניפעג לַאנרושז רעד .(11 ,9 ,7 ןרעמונ) 1926 ןיא

 טנָאז סע יוז .ןקַאבלוק ןופ "קרעוו עטצעל סָאד; ןעוועג חשינ זיא ?ערטיוב ,, בגאו

 ,(1952 רעבמעווָאנ רעט6 ,סערַײא-סָאנעוב ,"טַײצ עַײנ יד,) שטיװָאסָאנַאי קחצי תודע

 עמַארד רעַײנ ַא ןופ די-בתכ רעד ןענופעג; רעטַאעט ןשידִיי רעװקסָאמ ןיא ךיז טָאה

 .?ערטיוב , ץוח ַא) *קַאבלוק השמ ןופ

 ןקידרעטעּפש ַא םענַײז ןיא טכעלטנפערַאפ תועט-ןוקית ןַײמ טָאה רעגינ .ש

 רעגינ .ש ןופ תועט ַא טכיררַאפ ךיוא קיטַײצכַײלג בָאה ךיא ."ןבירשעג ןוא טנעיילעג;

 ךימ .1926 ןיא ןברָאטשעג זיא רע זַא ,קירע ,"רענליווא ןטייווצ ַא ןגעוו ערעדנַא ןוא

 ןט17 םעד ןברָאטשעג זיא קירע סקַאמ זַא ,ןלעטשוצטסעפ יונעג ןעגנולעג רעבָא זיא

 | ,1937 רעבָאטקָא

 רעַײטשוצ רענעדײשַאב ןַײמ ןַײז ןציטָאנ עשיפַארגָאילביב'ָאיב יד-טָא ןלָאז ָאט

 ןרָאװעג ןטינשרַאפ םַאזיױרג ױזַא זיא סָאװ ,קַאבלוק השמ ןופ קנעדנָא םעד ןרע וצ

 .ןבעל ןשירעפעש ןַײז ןופ טַײצ-ילב עמַאס ןיא םישזער-ןילַאטס םעד ךרוד

6.0 

 .ענליוו ןבעל ,ןָאגרָאמס ןיא !בעג -- (1940 -- 1896 ,לירּפַא 5 -- הׂשמ ,קַאבלוק
 -טלעוו ןטשרע ןזיב ןַאיצנעװס ןוא ןישזָאלָאװ ןופ תובישי יד ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג

 רעד ךָאנ .שיערבעה ןופ רערעל ַא יו טקיטפעשַאב ךָאנרעד ןעוועג ענוװָאק ןיא .גירק

 ןַײז טקורדעגּפָא 1916 .החּפשימ ןַײז טימ קסנימ ןיא טַײצ לקיטש ַא טניוװעג המחלימ

 .1919 ןיא טצעזַאב ךיז ּוװ ,ענליוו ןיא ןטפעהטַאנָאמ עשירַארעטיל יד ןיא דיל טשרע

 ןעוועג זיא רע ּוװ ,שנליוו ןייק ןרָאפעגקירוצ רע זיא 1922 .ןילרעב ןייק ןעמוקעג 0

 -יל ןבירשעג .רַאנימעס-רערעל ןשידִיי ןיא ןוא עיזַאנמיג רעשידִיי רעד ןיא רערעל ק

 -עגפיוא ךיוא טָאה רע סָאװ ,טנגוי רעד רַאפ ןליּפש-רעטַאעט ךיוא יוװ ,עזָארּפ ,רעז

 -רַאפ טָאה רע ּוװ ,קסנימ רעשיטעווָאס רעד ןיא ןעמוקעגרעבירַא רע זיא 1928 ,טריפ

 .רענַאינעמלעז יד טנכערעגנַײרַא ,עזָארּפ ןוא רעדיל רעכיב עקיטכיוו ייר ַא טכעלטנפע

 -פיוא זיא סָאװ ,ערטיוב עמַארד ןַײז טקורדעגּפָא ןרעטש רעקסנימ ןיא ןעמ טָאה 7

 -רַאק ןופ ךיוא) רעטַאשט-הכולמ ןשידִיי רעװקסָאמ ןיא טַײצ עגנַאל ַא ןרָאװעג טריפעג
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 תו כל מ :-יגור ה על ש י ט ץ װ ָא ס יד

 בילוצ ןעגנולעטשרָאפ יד טלעטשעגּפָא ןעמ טָאה רָאי ןבלעז םעניא .(י"נ ןיא "ףעט

 -עג ןרעגַאל רעריביס ןיא ןרָאי עגנַאל ףיוא ןרָאװעג טקישרַאפ זיא רע .טסערַא ןַײז

 זיא םירוקמ עלעיציפָא טיול רעבָא ,1952 ןיא טבעלעג ךָאנ טָאה רע זַא ,ןטכירַאב ןעוו

 "טרָאװכָאנ; ןעז) ,1940 רָאי םעניא ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רעדָא ןברָאטשעג רע

 -רַאמ ןיא ןבעגעגרעביא ךיוא טָאה רעוועקצוס .ַא ,("...רוכזי, ןיא .ק ,מ ןגעוו ייסע םוצ

 רעגָאל ַא ןיא 1940 ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא ןבעל סקַאבלוק זַא ,ןעמָאנ סעשיק

 ,(1957 ,27 ,טייק ענעדלָאג) .לַארוא ןיא ץעגרצ

 .ףירפא ןב חישמ ;(עשרַאװ ,1922) רעדיל ;(ענליוו ,1920) םיריש :קרעװ ענַײז

 ,1929) רעדיל ןוא ןעמעָאּפ ;(עשרַאװ ,1926) ןַאמָאר ,גָאטנַאמ ;(ןילרעב ,1924) ןַאמָאר

 ןיא טקורדעג ןעוועג לָאמ ןטשרע םוצ ,ענליוו ,1929) עמַארד ,קנַארפ בקעי ;(ענליוז

 -עמלעז ;(קסנימ ,1929) 1928-1917 ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ;(1923 ןיא טפנוקוצ י"נ רעד

 -עג ;(טרָאד ,1922) דלָארַאה דליישט רענסיד ;(טרָאד ,1921) דנַאב רעטשרע ,רענַאינ

 -בעז) סיאנמלז ;(1925) דנַאב רעטייווצ ,רענַאינעמלעז ;(טרָאד ,1924) רעדיל ענעבילק

 "עג ןוא (6931) ןלעװָאנ ערענָאיצולָאוװער טריטקַאדער ךיוא טָאה ,(ביבא-לת ,שיער

 ,ןטפירשטַײצ ןוא רעכיב ערעדנַא ךס ַא ןופ רָאטקַאדערטימ ןוא 'דער ןעוז

 ט ר ַא װ כ ָא נ

 -ַאעט עשיטעווָאס יד ןיא טָאה'מ תעשב ןרָאװעג טריטסערַא 1927 ףוס זיא .ק מ

 ןופ ווירב יד ןעז) "ערטיוב, עמַארד ןַײז גלָאפרעד סיורג טימ טריפעגפיוא סרעט

 -עגּפָא ןעמ טָאה טסערַא ןַײז ךָאנ דלַאב .(םעד ןגעוו שעטיוועששידַאק .מ ןוא קירע סקָאג

 .ןעלקַאטקעּפס יד טלעטש

 ןעוועג ןענַײז טיוט ןַײז ןופ עטַאד רעד ןגעוו ןוא ןרעגַאל יד ןיא ןבעל ןַײז ןגעוו

 -ָאילביב-ָאיב ןַײמ ןיא .שלַאפ רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטכירַאב יילרעלב

 "דנַאלסור-טעווָאס ןיא רעבַײרש עשידִי, :רעגינ .ש ןופ ךוב םעניא םיא ןופ עיפַארג

 ,1952 בייהנָא טבעלעג ךָאנ רֶע טָאה ןטכירַאב עכעלזָאלרַאפ טול, :ןבירשעג ךיא בָאה

 ,טסוגיוא ןט12 םעד -- ךעלגעמ ,רָאי ןבלעז םעד ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד רעבָא זיא

 ָאד דיא ליוו .רעבַײרש עשידִיי ענעעזעגנָא ערעדנַא יד ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענַײז סע ןעוו

 (ןטכַארט וצ ױזַא דנורג ַא טַאהעג בָאה'כ) "ןטכירַאב עכעלזָאלרַאפ, יד זַא ,ןרעלקרעד

 יַאקסטעוװָאס יקינעמסיּפ, ךוב םעניא לַײװ .?ךעלזָאלרַאפ; ןעוועג טשינ ךיוא ןענַײז

 -עג ןבעגעגנָא לעיציפָא זיא ,1961 ןיא קסנימ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,?יסורַאלעב

 -רעטַאמ יד ןופ זַא ,ןטכירַאב ךיוא ןעוועג) .1940 ןיא ןברָאטשעג זיא .ק .מ זַא ,ןרָאװ

 רעד רַאפ ןריװַאק טשינ ןעק ךיא .ןעניז ןֹופ רעטנורַא רעִירפ ךָאנ רע זיא ןשינ

 .(העידי רעד ןופ טייקיטכיר

 -רעד זיא קירַאכ יזיא זַא ,ןענופעגסיוא ךיוא ןעמ טָאה ךוב ןטנָאמרעד םעד ןופ
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 ץנ אר 9למָאּפ ר עדנא סקעלַא

 ןוא .1927 ןיא ךָאנ (ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןרָאװעג טכַארבעגמוא יצ) ןרָאװעג ןסָאש
 -ָאלעמ-לענָאיצַאסנעס ןוא ןטכירַאב ?עכעלזָאלרַאפ, ךס.ַא טרעטשעצ טָאה סָאד ךיוא

 יד זַא ,רימ ןעניפעג רוקמ ןבלעז םעד ןיא .טיוט ןַײז ןגעו סעדנעגעל עשיטַאמַארד
 ןופ יוִו ,ןיטשנָארב עשָאי רעקיטירק ןלופטנַאלַאט ןטריטסערַא םעד ןופ סעטַאד-טיוט
 / ,1941 -- דָארלעסקַא קילעז ןופ ןוא ,1928 ןענַײז ןָאסלדוי .א טעָאּפ םענַײפ
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 יצ ןַאמצדַאװש רש ::

)1919 --- 1889( 

 -ערּפ סערגנָאק ןטס22 ןזיב ןוא עשרעטסינימ-רוטלוק ,ַאוועצרופ ַאנירעטַאקעי

 סקיטנַײה ךָאנ טָאה ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשיטעווָאס רעד ןופ דילגטימ-םוידיז

 יד זַא ,לובליב ןוא ץורית ןליופ ןטלַא םעד ןצונ וצ טומ ןקירעיורט םעד טַאהעג רָאֹי

 ןליו ןוא טשינ ןפרַאד ןוא ,טרילימיסַא ןיוש ךיז ןבָאה דנַאלסור-טעװָאס ןיא ןדִיי

 ,רוטלוק רענעגייא רעד ןופ ,רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידִיי רעד ןופ רעמ ןסיוו טשינ

 סָאװ ,טנעמוקָאד-ווירב רעװַאקישט ַא ןעגנַאגרעד טשרעקָא זדנוא וצ זיא דָארג
 זיא טנעמוקָאד רעד .רעריפ עשיטעווָאס יד ןופ לובליב םעד שירָאגעטַאק ּפֶא טנקייל
 .ןַאמצרַאװש רשֶא רעטכיד ןשידִיי ןטימ ןדנוברַאפ

 טוט רעשידלעה רעקיטיײצירפ ןוא ןבעל סנַאמצרַאװש טָאה דנַאלסור-טעווָאס ןיא

 רעשידִיי רעטשרע רעד ןעוועג ןיא רע .טַײטַאב ןשילָאבמיס ,ןלעיצעּפס ַא ןעמוקַאב

 עגנַאלַאפ רעצנַאג ַא ןופ רעגָאזנָא רעד ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןטערטוצנַײרַא רעטכיד

 ,םיא ךָאנ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,רעבַײרש עשידִיי עשיטעווָאס

 :דיל טמירַאב ןַײז ןַאמצרַאװש טבַײרש ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןטערטנַײרַא ןרַאפ

 ."ףרעיוט יד ַײב אנוש רעד,

 ףרעיוט יד ב אנוש רעד -- :"ױװ ןופ טרעוװ ןסירעצ טכַאנירעטומ עצרַאווש יד;

 !ןרעױט יד ַײב אתש רעד -- ײרשעג דליוו ַא טסַײר ךיז ןצרַאה ןופ ףיט ןופ

 ןָאפ ַא -- זיּפש יד ,דרעווש יד טציא זיאיס ןָא לָאטש טנַאה יד ,דרעפ םוצ ךיג ףיוא

 .!ןרעױט יד ַײב אנוש רעד --

 רעטיור רעד ןיא קעװַא ןַאמצרַאװש זיא ןּפיל יד ףיוא גנַאזעג םעד טָא טימ

 ןבעל טכַאלש ַא ןיא ןעמוקעגמוא רע זיא ןבעל ןַײז ןופ רָאי ןטס20 ןפיוא ןוא ,ײמרַא

 .עיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןופ גנונעפָאה עסיורג ַא ךיז טימ קידנבָארגַאב ,ענרַאכ
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 ץנ ַא ר עטָאּפ ר עדנַא סק לא

 -יײרפ ,רעטעּפש טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ,ןענַײז ןּפיל יד ףיוא גנַאזעג םעד טָא טימ

 ןרַאברַאב עשיצַאנ יד ןגעק ןגָאלש ךיז ײמרַא רעטיױר רעד ןיא קעװַא רעדיוו קיליװ

 .ךיז ןבָאה ייז ןופ 40 רעכעה ןוא ,רעבַײרש ןוא רעטכיד עשידִיי ערעדנַא רעקילדנעצ

 | ,טרעקעגמוא טשינ רעמ ךיוא

 םזיטָאירטַאּפ רעייז רַא פ .1948 ףוס טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,טסּוװַאב רעבָא זיא'ס

 יידִיי רעקילדנעצ ןריטסערַא טימ טלָאצעגּפָא גנוריגער-טעווָאס יד טָאה טפַאשַײרט ןוא

 םורַא .ייז ןופ עטסרעמ יד ןקינַײּפרַאפ ןוא ןסישרעד טימ ,רעלטסניק ןוא רעבַײרש עש

 רעבָא ,טַײרּפַאב טוט סנילַאטס ךָאנ טשרע ןעמ טָאה ענעבילבעגנבעל ךָאנ יד ןופ 0

 | .שידִיי ףיוא ןרעװ טקורדעג טשינ םויה-דט ךָאנ ןענָאק קרעװו ערעייז

 ןופ גנוקיליטרַאפ רעד ןגעק דנַאלסיױא ןיא ןטסעטָארּפ יד ןכַאװשוצּפָא ידכ רָאנ

 שיסור ףיוא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,רעפעש עריא ןוא רוטלוק רעשידִיי רעד

 ןופ שידִיי ףיוא רעכיב רָאּפ ַא ,רעבַײרש עשידִיי עטכַארבעגמוא יד ןופ קרעוו ייר ַא

 -כרוד ךיוא יוװ ,"דנַאלמיײה שיטעװָאס, לַאנרושז םעד ךיוא סנטצעל ,רעקיסָאלק יד

 "רעבַײרש רעשיטעווָאס רעד טָאה ,1959 רעבָאטקָא ןטס21 םעד .ןטנוװָא-קנעדעג ןריפ

 לייט ַא זיא סָאװ ,טעליביגנודַאלנַײא רעד .טנוװָא-ןַאמצרַאװש ַא טנדרָאעגנַײא דנַאברַאפ

 ןָא ,שיסור ףיוא ןצנַאגניא ןיא ,תושר ןַײמ ןיא ךיז טניפעג ןוא טנעמוקָאד םעד ןופ

 ;ןבירשעג ױזַא זיא טרָאד ןוא .טרָאװ שידִיי קיצנייא-ןייא

 יַיירש ןלַארטנעצ םעד ןיא ןַײא ךַײא טדַאל .ר.ס.ס.ס ןופ דנַאברַאפ-רעביײרש רעד,

 גָאטרָאי-טרובעג ןטס70 םעד טעמדיוועג ,טנוװָא םעד ףיוא (52 ,סַאג-ןצרעג) זיוה-רעג

 :סױרַא ןטערט סע .ווָארַאשז .א .א -- רעציזרָאפ .ןַאמצרַאוװש רשֲא רעטכיד ןשידַיי ןופ

 .מ ,רעדנעלסיוא .נ ,ווָארעזָא .ל ,ןיקּפיל .ס ,ַאקסנימַאק .מע ,ןיקלַאה .ש ,סילעגרעוו .א

 טעװ טנװָא רעד ,טרעצנָאק ַא ןַײז ךיוא טעװ סע .גרעבנרעטש .י ,ףייט .מ ,ווָאלטעוװװס

 -עג טעליב םעד ףיוא ."רעגייזַא 20 ,1959 רעבָאטקָא ןטס21 םעד .,ךָאװטימ ןעמוקרָאפ

 ןענַאמצרַאװש ןופ עיפַארגָאטַאפ ַא ךָאנ ךיז טניפ

 ןופ ווירב רעשיסור ַא זיא סָאװ ,טנעמוקָאד ןיא ךיז טדער טנװָא םעד ןגעװ טָא

 יד .קסנימ ןיא עטרבח ריא וצ ,עװקסָאמ ןיא טניֹוװ סָאװ ,עקטסינומָאק רעשידִיי ַא

 :רעביא לעװ ךיא .תוביס עכעלדנעטשרַאפ בילוצ ןבעגנָא טשינ ָאד ךיא ןעק ןעמענ

 ןבָאה סָאװ ,ןלעטש ערעדנַא יד זיולב קידנזָאלכרוד ,טרַאװ-ןיא-טרָאװ ווירב םעד ןבעג

 :ןינש םוצ תוכייש ןייק טשינ

 ףיוא ןַײז וצ טקילגעגּפָא רימ טָאה ןטכענ ...1959 ,רעבָאטקָא ןטס22 ,עװקסָאמ,

 -סוליא ןַא ןַאפ ריד קיש ךיא .זיוה-רעבַײרש ןלַארטנעצ ןיא טנוװָא-ןַאמצרַאװש םעד

 -עגרַאפ ןענַײז ןעגנוטערטסױרַא עטריסנָאנַא עלַא .טעליב-סגנודַאלנַײא םעד עיצַארט

 רעד טָא .ןַאמצרַאװש רשָא ןופ יורפ יד ןוא ןיקלַאה .ש טלעפעג רָאנ ןבָאה סע .ןעמוק

 -ַאב) סרָאשטש ןופ עיזיוויד רעד ןיא טנידעג טָאה סָאװ ,רעפמעק ןוא טעָאּפ רעשידִיי

 ףרַאד ןיא 1919 ןיא ןלַאפעג זיא ,(גירק-רעגריב ןופ רידנַאמָאק רעשיניַארקוא רעטמיר
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 תוכ ללמי-יגור ה .צשיט ע װָא ס יד

 -ַײז עיָאפ ןיא ,טדערעג םערַאװ רעייז ןעמ טָאה ןרשָא ןגעוו .ענִיַארקוא ,עקווָאלַאפַאר

 .ייז ןגעו עסערּפ רעד ןופ ןפורּפָא יד ןוא ןעגנופַאש ענַײז טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענ

 "יא טָאה ןעמ סָאװ ,רעדיל עקיטכערּפ ןבירשעג טָאה טעָאּפ רעשידִיי רעד טָא;

 ָאלװַאּפ טעָאּפ רעשיניַארקוא רעטסּוװַאב רעד ,שינִיַארקוא ןוא שיסור ףיוא טצעזעגרעב

 .ל ןצעזרעביא ןענעק וצ םיא ידכ ,שידִיי טנרעלעג לעיצעּפס ךיז טָאה ַאנישטיט

 ןופ רעדיל ךס ַא וצ .לקיטרַא ןַא ןבירשעג םעד ןגעוװ טַײצ רענעי ןיא טָאה ָאקטיווק

 עיצַאזינַאגרָא-רעבַײרש עשינַיַארקוא יד .קיזומ ןפַאשעג ךיוא ןעמ טָאה ןענַאמצרַאװש

 ַא טקישעג םעד ןגעוו ןוא ןעמולב טגײלעגקעװַא טעָאּפ ןופ רבק ןפיוא ןטכענ טָאה

 ,עמַארגעלעט

 ןיא ןיוש .טקַאּפעגרעביא ןעוועג זיא זיוה-רעבַײרש םעַײנ ןופ לַאז רענייש רעד,

 רעד .+?טעליב ןקירעביא ןַא ריא טָאה רשפאל :טגערפעג ןרעדעי ַײב ןעמ טָאה סָאג

 ןופ רעסעב ןעוועג זיא רעמונ ןייא .,קידנּפַאכרַאפ ןעוװעג זיא טנװָא ןופ לייט-טרעצנָאק

 יַאּפַאװ ןיא יקסנעסערקסָאװ טַאערוַאל רעד ןטערטעגסױרַא ןענַײזס ,ןטייוצ םעד

 ,רעדיל עכעלרעדנּוװ עשידִיי ןעגנוזעג טָאה ַאיַאקצעשטענילערָאטנַאּפ ,+ַאירַאנָאיס

 "עב רעבָא .ןטנעמסידָאלּפַא ןופ רענוד ַא ןפורעגסױרַא טָאה שטיוװָארדנַאסקעלַא לֵיַאכימ

 םוצ ןעזעג ןוא טרעהעג יז בָאה'כ .עטייצישפיל המחנ ןעוועג זיא ןעמעלַא ןופ רעט

 "ניז ריא ןופ ןוא רעדיל יד ןופ זַאטסקע ןטסכעה םעד ןיא ןַײרַא ןיב ןוא לָאמ ןטשרע

 ןָאטעג"ייװ ןבָאה טנעה יד ,ןײגקעװַא טלָאװעג טשינ טָאה םלוע רעסיורג רעד .ןעג

 ךיא .ןשינעגעגַאב ןוא ןטנעמָאמ עקידנריר ךס ַא ןעוועג ןענַײז סע .ָאװַארב ןשטַאּפ ןופ

 .דימ טליפעג טשינ רָאג ךיז ךיא בָאה ךָאד ,טכַאנַײב ַײרד בלַאה ןעמוקעגמיײהַא זיב

 "עג ןוא ןעזעג ןטרָאד בָאה'כ סָאװ ץלַא ןגיוא ענַײמ ןופ טשינ ןדניוושרַאפ טציא זיב

 ...רעדיל עשידִיי יד סרעדנוזַאב ,טרעה

 סע סָאװ ,רעכיב ןוא ןעלקיטרַא ךס ַא ןופ רעמ טליצרעד ווירב רעד טָא

 זיא ווירב רעד .דנַאלסור ןיא ךוזַאב ַא ןופ ךיז ןרעקמוא ןכָאנ רעדנעלסיוא ןבַײרש

 ןירעבַײרש-וװירב יד .רעטייוצ ַא וצ יורפ רעשיטעווָאס רעשידִיי ןייא ןופ ןבירשעג

 זיא ריא .ןצרַאה ןופ טדערעגּפָארַא ךיז ,ןליפעג ערַאבלטיממוא יד טקירדעגסיוא טָאה

 סע זיא רעבירעד .ןרעו טקורדעגּפָא טעװ ווירב רעד זַא ,ןלַאפעגנַײא טשינ לָאמנייק

 .טנעמוקָאד ַא סע זיא רַאפרעד ,קידתמא ױזַא

 -שידִיי ןופ טַײװ גנַאל רעייז ןעוועג ןוא ןטסינומָאק ןרָאװעג גנוי ןענַײז ןעיורפ יד

 תולעּפתה ַאזַא ןיא ןײגנַײרַא טנעקעג ןבָאה ייז וליּפַא ביוא ןוא .ןבעל ןשידַיי ןוא טייק

 יַײז ןעגנוטערטסױרַא ערעדנַא עלַא ןוא סעדער יד לַײװ -- ,רעדיל עשידִיי ןרעה ןופ

 טרעגנוהעגסיוא יװ ,זַײװַאב רעטסעב רעד ןיילַא סָאד זיא --- ,שיסור ףיוא ןעוועג ןענ

 ןעקנעב ייז יװ ,טרָאװ שידִיי ַא ךָאנ ןדִיי עשיטעווָאס עטרעטייוורעד וליּפַא ןענַײז סע

 ,דיל שידִיי ַא ןרעה וצ

 יד סָאװ סָאד יװ ,טנװָא ַאזַא טנדרָאעגנַײא טָאה'מ סָאװ ,ןײלַא טקַאפ רעד ןוא
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 ץ ג א ר עמ ָאּפ ר עד נא סק על ַא

 טָאה רע יצ ,טגערפעג ןרעדעי ַײב ןעמ טָאה סַאג ןיא זַא ,טלייצרעד ןירעבַײרש ווירב
 ,ךעלרעדנּוװ ןעגנולקעג ןבָאװ רעדיל עשידִיי יד זַא ,טעליב ןקירעביא ןַא רשפא
 ,זַאטסקע ןטסכעה ןיא טכַארבעגנַײרַא יז ןבָאה ץישפיל המחנ ןופ רעדיל עשידִיי יד זַא
 גנורטטסַײגַאב יד זַא ,ןרידָאלּפַא ןופ ןָאטעג-ייוו ןבָאה עטלמַאזרַאפ יד ןופ טנעה יד זַא
 -רופ ןופ גנונעקיילּפָא עטסעב יד זיא ץלַא סָאד טָא -- ...ןדניװשרַאפ טשינ רָאג ןָאק
 .רוטלוק ענעגייא יד טשינ רעמ ןליוו ןדִיי עשיטעווָאס יד זַא ,לובליב סַאװעצ
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 ץ נג א ר עמָאּפ ר עדנַא סקעלַא

 ,המחלימ רעטצעל רעד רַאפ ןעגנוטיײצ;אפאצש עשיטעוװָאס



 .+ט ײל טכַאלש - סדע ב יי ר ש

 עניקַײכ ערָאד

 קיסַײרד םורַא ןַארַאפ ןענַײז טנָארפ ןפיוא ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןעייר יד ןיא,

 רעטסגנִיי רעד זיב ןָאסלעגױרעב דוד ןופ קידנבײהנָא ,רעבַײרש עשידִיי עטסּוװַאב

 םעד ןופ ביולרוא ףיוא ןעמוקקירוצ םַײב ,רעטעפ קיציא טָאה -- ,"עניקַײכ ערָאד

 .וועשיביוק ןיא "ַאטַיי; רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק םעד טגָאזעג ,טנָארפ

 רעדליב ןפיולכרוד ןבױהעגנָא ּפָאק ןיא ןבָאה ,לביעק יד טנעיילעג כָאה'כ ןעוו

 בָאה'כ עכלעוו ,רעבַײרש ערעדנַא יד ןופ ןוא ,רעפעפ קיציא ןופ ,ןָאסלעגרעב דיוד ןופ

 טנַאמרעד זיא ,המחלימ רעד טניז לָאמ ןטשרע םוצ .טמבילעג ןוא טנעקעג טוג יוזִא

 .גנוטכיד רעשידִיי רעשיטעווָאס רעד ןופ עקניזימ יד ,עניקייכ ערָאד ןרָאװעג

 ןבָאה רימ .ןענעק וצ ןגינעגרַאפ םעד טָאהעג ךיא בָאה עניקַיײכ ערָאד ךיוא ןוא

 -סניא ןשירעשרָאפ-ךעלטפַאשגסיװ רעוועיק ןיא ךַאד ןייא רעטנוא טעכברַאעג טַײצ ַא

 רעשיפַארגָאילביב רעד ןיא טעברַאעג טלַאמעד טָאה יז .רוטלוק רעשידַיי רַאפ טוטיט

 *,עלַארטעצ

 ,םורד ןפיוא ךעלדימ עשידִיי ךס ַא יװ ,עקידוװענח:ץרַאװש ַא ןעוועג זיא יז

 רשפא ןוא) עצרַאװש עסיורג טימ רָאה עצרַאװש-ךעּפ טַאהעג עקַאט :ענִיַארקוא ןיא

 ,סעִיװ עטזָאלעגּפָארַא עצרַאװש עטכידעג ןוא ןגיוא (עניורב-לקנוט ראג

 ,לדיימ גנוי ַא ןעוועג זיא ערָאד

 ןדער יז טגעלפ ךָאד .20:719 רָאי ַא ןעװעג (גנוי רעדָא) טלַא טלַאמעד זיא יז

 -קידבשוימ ןייג ךיוא טגעלפ יז ,טרָאװ סעדעי ןגיווועג טלָאװ יז יוװ ,עילָאװַאּפ רעייֵז

 -נַײא ןוא גרַאק ןעלכיימש טגעלפ יז .טָארט ןדעי ןטסָאמעג טלָאװ יז יוװ ,ךעלעמַאפ

 ןבילבעג ןבעל זיא יז .1931 ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנָא .וָאגינרעשט ןיא ןריובעג זיא .כ .ד 4

 .װעיק ןיא רעדיװ טניוװ ןוא
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 ץנ א ר עמָאּפ ר עדגַא סקעלַא

 ןוא טײקטכַארטרַאפ ,טײקטרַאצ ,טייקליטש טימ ריא ןופ טייוועג טָאה'ס ,ןטלַאהעג
 .ןורכז ןַײמ ןיא ןבילברַאפ יז זיא ַאזַא ,טײקטכַאזַאב

 עכעלרעדנּוװ ַא ןוא עמיטשיָאנַארּפָאס עקידנעגנילקדןַײּפ ַא טָאהעג טָאה ערָאד

 טרעהעג יז .רעדיל עריא ןענעיילרָאפ ןרעה יז טַאהעג ביל קרַאטש בָאה'כ .עיצקיד

 -ָאילביב-יקסוועשטניוו רעוועיק רעד ןיא ,טוטיטסניא ןופ עירָאטידיױא ןיא לָאמ ךס א

 ןטַײהנגעלעג ענעדיײשרַאפ ַײב ןוא ָאידַאר רעד ףיוא ,בולק ןשידִיי ןיא ,קעט

 עשיצַאניטנַא עירעס ַא רעריא ןופ קורדנַײא רעקרַאטש רעד ךיז טקנעדעג רימ
 ,טייקיטבירפיוא ,טייקשירפ רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה רעדיל עריא .רעדיל
 רָאי רָאּפ ַא טימ .טײקמערַאװ רעקידעמַאמ ןוא טײקטרַאצ רעשייורפ ,טײקיצרַאה
 ךָאנ סע ךיא בָאה ןרעױדַאב םוצ *.ךוב-גנילטשרע ריא קורד ןופ סױרַא זיא קירוצ

 .ןעזעג טשינ

 -ַארגָאיבָאטױא ןַײװלײט ,עריא רעדיל ייווצ םיוק טכוזעגּפָא ךיא בָאה רימ ַײב
 ;1932 ,קרָאי-וינ ,"רָאטַאמַאלקעד רערענָאיצולָאװער, ןיא טקורדעג) "ווירב ַא; :עשיפ
 ,(1935 .צעד ,ווָאקרַאכ-וװעיק ,"טסעמרַאפ,) "ןטרַאװ ןיא, ןוא

 -ַאה ןוא טרעס, ןפיוא טעברַא סָאװ ,ווָאקרַאכ ןיא עטרבח ַא ןופ זיא ווירב רעד

 ;זרעפ ןיא תורוש עקידנגלָאפ יד טרָאד ןעניפעג רימ .דָאװַאז רָאטקַארט "רעמ

 ,אנקמ "וזַא ךיד ןיביכ ,ערעַײט ןַײמ עטרבח..

 !לָאטש ןטרַאה ןגייבעצ טנעה ענַײד טָאװ

 ,רעגנירג ךָאד לָאמ טנזיוט ןזיא ןַײל ןבעוו

 ** ןעטרַאמ ַא ַײב ןץיטש יצ ,לָאטש ןגייב יו

 רעגניפ ענַײמ עניילק טימ ,טנַאה ענייללק ןַײמ

 ןבייהפיוא לָאז ליו ךיא

 !ןץיטש ןטסרעווש עמַאס סעד

 -- ,סעיװ יד ּפָארַא זָאל'כ רעַײרפ ַא טונימ ַא ןיא

 .טיפ רעטנוא ךיז טײרפשעצ דרע עטילבעצ

 ,רָאטקַארט רעגניי ַא טמוק'ס ןטַײװו ןופ -

 .טסירָאטקַארט רעגנַײ ַא טציז רַאטקַארט ףיוא

 יז 70 ,1938 ,רססוא ןיא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ גאלרַאפ-הכולמ ,וועיק ,יירעדיל, *

 ,לַאטעמ טצלעמש סָאװ ,ןויוא **
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 תוכ למ-יגור ה ע שיט 9 װאס יד

 ,לדמעה ענעטנווײל ַא -- בַײל םעניורב ףיוא

 ,גָאט ןקידנענוז ןיא טבעוועגסיוא בַאה'כ דמעה יד

 לדנעפ עקידרעטַאלפ ַא ךיירפ ןַײמ טרעוו סע :

 ,ןָאפ ַא יװ ,גָאט-רעבָאטקָא ןיא ןוא

 .גָאר ףיוא ןעגנעהפיוא סע לעװ ךיא

 ווָאקרַאכ ןיא ןוא וועִיק ןיא ,טסברַאה ,רעבָאטקָא
 .טיווצ ןקידגנילירפ ןיא טנַײה ךיז טישעצ דרע רָאנ
 ,רָאטקַארט ןַײז ןייגרַאפ טשינ טעװ -- ןיגרַאפ ןלעװ רימ בױא
 ..דיל ןַײמ ךױא רשפא ןוא ,ךעלדמעה ענַײמ ןוא

 לָאמ עלַא רָאנ טשינ ןבָאה רימ .ןבעל גנַאל טעװ ןוא דיל טוג ַא זיא'ס ,ערָאד ,ָאי =

 ענַיײמ עניילק טימ ,טנַאה עניילק ןַײמ, תורוש ענַײד זַא ,ןעזעג ךיוא טציא רָאנ ,טליפעג

 ןעוועג טשינ ןענַײז ?!ןייטש ןטסרעװש עמַאס םעד ןבייהפיוא לָאז ליוװ ךיא ,רעגניפ

 ןוא דַארגנינעל ןופ ךעלדיימ ןוא ןעיורפ ערעדנַא רעטנזיוט יד יוװ .קירָאטער ,הצילמ

 ןטסרעװש עמַאס םעד ןבייהפיוא קעװַא וטסיב ,וועיק ןוא ?ָאקרַאכ ןופ ,קסנימ ןופ

 עניילק ןַײד טשטנעבעג ןַײז רעבירעד לָאז .טנָארפ ןפיוא ,דלעפטכַאלש ןפיוא --- ןייטש

 ןפיוא ןייטש ןטסרעװש עמַאס םעד טציא ןבייה סָאװ ,רעגניפ עניילק ענַײד ןוא טנַאה

 רעד ןופ אנוש-םד ןטסגרע ןוא ןטסרעװש עמַאס םעד ןגעק טנָארפ ןטסרעוװש עמַאס

 ,טַײהשטנעמ רעצנַאג

 טשינ רָאי 20 ןייק טציא ךָאנ זיא יז .עיּפַארגָאיב סערָאד ןופ ליפ טשינ סייוו'כ

 .רעפעפ קיציא ,ןײטשּפע אנכש ,ןיניירט .ּפ לַארימדַא ,ןיקלַאה לאומש ,װָאסרעּפ לאומש
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 ץנַאר עמָאּפ רעדנַאסקעלַא

 רעדָא ןירעבעוו ַא סלַא וועָיק ןיא טעברַאעג טַײצ ַא עקַאט טָאה יז זַא ,סייוו ךיא ,טלָא

 ןַאמקילַאפ .י רעלייצרעד ןגנוי ןטימ טַאהעג הנותח יז טָאה 1925 ןיא .ןירעקירטש

 דיל ַא ןיא ןוא .ןַאשזדיב-ָאריב ןיא טניֹוװעג טַיײצ עגנַאל ַא טָאה סָאװ ,רוחב רענליו ַא

 | :יז טגָאז ,ןַאמ ריא טעמדיוועג

 .טנווָא רעמערַאוװ ַא ,רעכייו ַא

 ,טרַאג רערעַײט ַא ,רעליטש ַא

 .,טנווַאנ רימ קיטירױו זיב טסיב דוד

 .טרַאֿב טנַײה ןרערט זיב ןיב ךיא

 -- ןבַאטשכוב עטרַאצ ,עליטש ,עמערַאװ ,עכייוו :סעיצַארעטילַא יד טקרעמַאב

 ןוא .טרַאצ-קידנריר ןוא טנווָאנ-קידקיטיײיװ .ןענונ ,ןסעט ,סנעיַא ,ןדוי ,ןוװָאװ ,ןפעלַא

 טרַאצ ךיז ןגייל רענייטש עשיטָאטש ףיוא ,עטרַאה ףיוא, :דיל םעניא רעטַײװ לסיב ַא

 טרַאצ ךיז ןגייל טירט עריא :קיטָארע עטרַאצ ,טײקטרַאצ ,טײקשיטַארע ."טירט ענַײמ

 ןענַײז טרַאצ-שייורפ ; ,םערַאװי קידעמַאמ .רענייטש עשיטָאטש עטרַאה יד ףיוא וליפַא

 :ןזרעפ עקידגגלָאפכָאנ יד

 ,עמַאמ ַא יו ,טנַײה ןיוש ךיז ליפ ךיא

 / .בַײװ ַא רָאנ ןַײז יװ ,רערעמ זיא'ס

 ,ןענַאטשרַאפ טשרע טנַײה סע בָאה ךיא

 .בַײל ןַײמ ןיא טליפרעד בָאה'כ דניק ַא ןעו

 ןבעל ַא ןופ רעטיצ ַא רָאנ ,דניק ןייק טשינ ,יינ
 ןָא טשרע ךיז טבייה סָאװ
 ,רעטיה ַא יו ,טנַײה ךיז ךיא ליפ
 .ןָאּפ ַא' ןעיורטרַאּפ ריֹמ טלָאװ עמ וו

 ,טרעטיצעג טשינ ךיז רַאפ לָאמנייק בָאה ךיא
 ןעוועג טשינ ךיז ַײב רעַײט ןיב'כ ןוא
 ,ןטיהרַאפ ךָאד דניק ןַײמ טציא ףרַאד ךיא רָאנ
 ןעשעג טשינ םיא טימ לָאז סטכעלש ןייק זַא

 הדד  חדח  דיד .עמַאמ 8 יו ,ןיושע ךיז ךיא ליפ

 טסיזמוא טשינ ןוא ."ןבעל ַא ןופ רעטיצ ַא; וצ וליפַא עמַאמ ַא יװ ךיז טליפ יז

 -טיור ןענָאילימ ,סנבעל ןענָאילימ ךיז ןעלגנַאר סע ּוװ ,טנָארּפ םוצ קעװַא ערָאד זיא

 -ןשטנעמ ןענָאילימ ןטיהרַאפ ףרַאד ןעמ ּוװ ,עטסביל ןוא עטסטנעָאנ עריא ,רעײמרַא

 עמַאמ ַא יװ ,ךיז יז טליפ טציא .ןעשעג טשינ ייז טימ לָאז סטכעלש ןייק זַא ,רעדניק |

 ,טלעוו עַײנ עצנַאג ַא ןריובעג טפלעה .ןוא .,דנַאל ןוא קלָאצ ריא וצ ,ןענָאילימ וצ -- |
2, 
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 = טיי קי נ יי א ,

 םעד ןופ לקיטרַאטײל ןרעביא ּפָאק רעד זיא "ןַײּפ ןוא טולב ןופ ןובשח רעד ,

 -סישַאפ-יטנַא ןשידִיי םעד ןופ ןַאגרָא -טַײקינײא,; גנוטַײצ רעד ןופ רעמונ ןטסעַײנ

 .עקירעמַא ןיא זדנוא וצ ןעגנַאגרעד זיא סָאװ ,דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא טעטימָאק ןשיט

 ,רעבמעצעד רעטס21 ,קיטנוז טריטַאד זיא ?טַײקינײא, רעד ןופ 21 רעמונ רעד

 ,גנוטַײצ רעד ןופ רעמונ ןדעי רַאפ רעבָא טסַאּפ לקיטרַאטיײל םעד ןופ ּפָאק רעד ,2

 ןופ ןובשח םעד דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןופ ןדַיי יד ןריפ גָאט ןדעי לַײװ .גָאט ןדעי רַאפ

 ןרעוו דנַאלסור ןקידנדַײל םענופ רעדלעפ עקיטולב יד ףיוא/ לַײװ ...ןַײּפ ןוא טולב

 רעטנזיױט טפָארטשַאב ןוא טּפשימעג גָאט ןדעי ןטַאדלָאכפ עשידלעה ערעזדנוא ךרוד

 -ָאס יד ןוא .רעמונ םעד ןיא לקיטרַא ןַײז ןיא גרובנערש ַאיליא טרעלקרעד ,"רעקנעה

 ןוחצינ ןופ גָאט םעד ןרעטנענרעד טלעוװ רעד רָאג ןופ ןדִיי יד, ןפור ןדַיי עשיטעוו

 ןופ ןובשח ןסיורג רעייז ןלעטשוצ רעקלעפ ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ ןלעוװ ייז ןעוו

 ."םינוילת עשיטסירעלטיה יד רעביא טּפשימ-טלעוו םוצ ןַיּפ ןוא טולב

 טימ ןליפסיוא ךרוד זיולב, -- לקיטרַאטײל רעד טגָאז -- ןָאט סָאד ןענעק ייז

 רעטיור רעד תוחוכ עלַא טימ ןפלעה וצ; "גנוטכילפרַאפ ןוא גנורעדָאפ יד-טָא ערע

 -ןביל-טייהַײרפ יד ןופ ןעײמרַא יד רַאפ טַײלטכַאלש עקיטומ רעמ סָאװ ןבעג וצ .ײמרַא

 ןדִיי יד ןשיווצ טַײקינײא שטסערג יד קיטיונ ךיוא זיא םעד רַאפ ןוא ."רעקלעפ עקיד

 -רַאפ -ןטעווָאס ןופ ןדִיי יד טימ עקירעמַא ןופ ןדַיי יד ןשיווצ ןוא ןיילַא עקירעמַא ןופ

 .דנַאב

 ןשידִיי:שיטעװָאס םעד ןופ גנורעלקרעד רעד ףיוא ךיז טיצַאב ?קיטרַאטיײל רעד

 ,עיצַארַאלקעד רעמַאזניימעג רעד טימ גנודניברַאפ ןיא טעטימָאק ןשיטסישַאפ-יטנַא

 ,דנַאלגנע ,דנַאברַאפ ןטעוװָאס ןופ ןעגנוריגער יד ןופ ,1942 ,רעבמעצעד ןט18 מםעד

 -נַארָאמעמ ןכעלריפסיוא ןטימ ךיוא יו ,רעדנעל עטעדניברַאפ ערעדנַא ןוא עקירעמַא

 -ידִיי רעד ןופ גנוטָארסױא רעד ןגעוו ָארויב-עיצַאמרָאפניא רעשיטעוזָאס רעד ןופ םוד

 ןילַא םודנַארָאמעמ רעד .עּפָארײא רעטרילָארטנָאק-יצַאנ רעד ןיא גנורעקלעפַאב רעש

 ."טייקינייא , רעמונ םעד ןופ ןטַײז ריפ יד ןופ טַײז עטייווצ עצנַאג יד טעמכ טמענרַאפ

 םעד דעלױשנָא ןכַאמ סָאװ ,סעיפַארגָאטָאפ ייווצ ןטרָאד ךָאנ ךיז ןעניפעג םעד רעסיוא

 .ןרעווילג ןביוהנָא ןעק טולב סָאד עכלעוו ןופ ,םודנַארָאטעמ
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 לג א ר עמַָא פ ר עד גַא סקעלַא

 ןעור טשינ ןזָאל סָאװ רעדליב

 ןעגנַאהעגפיוא ןבָאה רעדרעמ-רעלטיה יד ןעמעוו ,ןדַיי רעשזדָאל ןופ זיא סנייא

 טיירגעגוצ וליפַא ךיז ןבָאה סעיטסעב יד .הילת רעטריזינַאכעמ רעכעלגעווַאב ַא ףיוא

 יד ןשיוװצ ,רעדניק עניילק טימ סרעטומ ןופ זיא עטייווצ סָאד .תוילת עקיטרַאפ טימ

 רעסערפ-ןשטנעמ עשירעלטיה יד סָאװ ,טַײל עטלַא ןוא רעדניק עניילק ,ןעיורפ 0

 .שטרעק ןיא טעליוקעגסיוא ןבָאה

 .עיפַארגָאטָאפ רעד ףיוא ןעז ןעמ ןעק טַײז עטירד יד

 -ןטעוװָאס םעד רעביא , גנולײטּפָא רעד טימ סטכער ןָא ךיז טבייה טַײז עטרעפ יד

 טניפעג ןעמ .גנוטַײצ רעד ןופ סמולָאק רעדָא ןקירבור 5 יד ןופ ייווצ ףיוא "דנַאברַאפ

 רעמראפ עשיטעווָאס יד ןופ ןגָארטַײב עטפַאהרעטסומ ,עסיורג יד ןגעוו סעַײנ ןטרָאד

 ןרעוו סָאװ ,טעטש עטַײרפַאב יד; ןגעוו סעַײנ ,ײמרַא רעטיור רעד וצ (סעקינטריװלָאק)

 -בַאפ עשימעכ-סקָאק עטסערג יד ךיז טיוב סע/ ּפָאק ַא רעטנוא סעַײנ ןוא "טיובעגפיוא

 תימלוש רעטכָאט עשידִיי יד זיא גנויוב רעד ןופ רעינעשזניא-טּפיוה רעד ןוא ."קיר

 -עגלַא ןרעטנוא סמולָאק ייווצ ףיוא סעַײנ רעדיוו רימ ןעניפעג סקניל .ןייטשרעבליז

 ןופ רעדנעל יד ןיא גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ גנוטָארסיױא יד, ּפָאק םעניימ

 -עג ןענַײז ןטרָאד ."דנַאלשטַײד ןשירעלטיה ןכרוד טריּפוקָא ןענַײז עכלעוו ,עּפָאריײא

 .ןינע םעד ןגעוו ןָאדנַָאל ןוא קדָאי-וינ ןופ סלביעק טקורד

 רעד רעטנוא ענייא ,סעיפַארגָאטָאפ ַײרד ךיז ןעניפעג םולָאק ןטסלטימ עמַאס ןיא

 רעד רעטנוא טפירשרעטנוא יד ."רעטכעט ןוא ןיז ערעזדנוא/ ּפָאק ַא רעטנוא רעטייווצ

 ןבָאה ןרעטלע ענַײז .ךיגלָאד .ל טנַאשזרעסרעביוא, :ךיז טנעייל עיפַארגָאטָאפ רעטשרע

 ."רעקנעה עשישטַײד יד ןיא םקונ ךיז זיא רע ןוא ,קסנימ ןיא טכַארבעגמוא ןטסישַאפ יד

 גנַאל טשינ טָאה סָאװ ,ןָאסדניקלַאז .ט .י רָאסעּפָארּפ רעדַארגנינעל ןופ זיא עטייווצ יד

 ןעגנוקידעשעצ ןופ עיּפַארעטָאיזיפ יד, קרעוו ךעלטפַאשנסיװ ןַײז טקידנערַאפ קירוצ

 -ָאפ רעטירד רעד רעטנוא ןוא .ךוב םעַײנ ַא ףיוא טציא טעברַא רע ,"טַײצ-המחלימ ןיא

 -ריצודָארּפ ןקירָאי:55 ַא טימ רעטעברַא רעטלַא רעד, ןבירשעג טייטש עיפַארגָאט

 -ַאז ןטמירַאב ַא ןופ רעטעברַא עטסעב יד ןופ רענייא זיא -- ןיטסוּפַאק .וו .ז שזַאטס

 ,"דָאװ

 םוצ) םיטש סעלעדנעמ , "לַאװדָאּפ , ַא סמולָאק יירד ףיוא ךָאנ טמוק ןטנוא עמַאס

 .רעדנעלסיוא .נ רעקיטירק ןופ ?(טיוט סמירפס רכומ עלעדנעמ ןופ גָאטרָאי ןטס5

 םירוביג עשידִיי

 רעטשרע רעד ןגעוו ןבעגוצ ךָאנ ךיא ףרַאד טלופרַאפ ןַײז לָאז דליב סָאד ידכ

 -ָאטידע ןא ךָאנ ךיז טניפעג "ןַײּפ ןוא טולב ןופ ןובשח רעד, לקיטרַאטיײל ןכָאנ .טַײז

 טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,"רענַאזיטרַאּפ ןדַיי עטנױלַאב; ןגעוו גנודלעמ עלעיר
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 ןדיא עשיטעוואס יד ןופ םיטש יד
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 ץ נאר טמָאּפ ר עדנ ַא סקעלַא

 -וק םעד ךָאנ ."קינַארכ, ןוא דנַאלרעטניה ןיא אנוש םַײב ףמַאק ןשינַאזיטרַאּפ םעניא

 ."העש רעטצעל רעד ןיא, ּפָאק ַא רעטנוא ןטַאקינומָאק-טנָארפ עטסעַײנ עמַאס יד ןעמ

 ױזַא ,םערָאפ יד ,םַאר עשיזיפ יד ,ןעזסיוא רעכעלרעסיוא רעד ןצרוק ןיא זיא סָאד

 טײקטיהעגּפָא-ךַארּפש רעד ןופ טקיצטנַא זיא ןעמ .21 רעמונ ?טַײקיניײא,/ ןופ ,ןגָאז וצ

 -ַאלַאנימרעט עכעלטקניּפ יד ,ןטַאקינומָאק-סעַײנ יד ןיא ,ןעגנוצעזרעביא יד ןיא ךיוא

 סָאװ ,טייקלשרוטלוק ןוא טייקשירעלטסניק ןופ עפוטש עכיוה יד ,קיטַאמַארג ןוא עיג

 רָאנ .גנוטַײצ רעד ןופ לעטשסיוא םעד ןיא יוװ ,ךַארּפש רעד ןיא וליפַא טניפעג ריא

 -ייצ יד זַא ,ךיז טסיוורעד ריא ןעוו ,ןרעדנוװװַאב רעדָא ןרעדנּוװ וצ ךיז ףיוא טרעה ןעמ

 יו ,רעלטסניק-ןעּפ ןוא ןענַארעטשװ ענערַאפרעד עכלעזַא ןופ ןפַאשעג טרעװ גנוט

 -רעב .ד :עיגעלָאק-דער רעד ןופ רעדילגטימ יד ןוא ,רָאטקַאדער רעד ,ןײטשּפע אנכש

 בייל ,רעפעפ קיציא ,ןיגנָאדטס .ל ,סלעָאכימ .ש ,ןיקלַאה .ש ,ןישורבָאד .י ,ןָאסלעג

 ,ווָארינשוק .א ,ָאקטיװק

 רעַײפ ןוא טולב יופ הליגמ ַא

 יןַײּפ ןוא טולב ןופ ןובשח רעד

 ןופ ןובשח םעד טימ ןעמונרַאפ זיא רעמונ רעצנַאג רעד ,טלַאהניא רעצנַאג רעד

 ןגעק טקַא-גנוקידלושַאב ַא ,הליגמ-רעַײפ ַא ,"שאה-תליגמ/ ַא זיא רע .ןַײּפ ןוא טולב

 !רעסערּפ-ןשטנעמ עשיטסישַאפ יד

 תוילת יד ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ לָאמ ןייק ןלעוװ סע ןיא ןסעגרַאפ טשינ ןרָאט רימ

 -קידעבעל יד טימ ןעייר עגנַאל יד ;ענליװ ןוא וועשטידרעב ןיא עטקינַײּפרַאפ יד טימ

 ןטַאמָאטױא ןוא סרעפרַאונלוק ןופ יד ;שטרעק ןוא קסױרבָאב ,וװָאלקש ןיא ענעבָארגַאב

 -טעּפָארּפעינד ,סעדָא ןיא ,"רַאייבַאב, רעוועיק ןיא ןעיורפ ןוא םינקז ענעסָאשרעד

 ףיוא יד ,םַאדרעטָאר ןופ שרדמ-תיב םעניא עטנערברַאפ יד ;לָאּפירַאמ ןוא קסווָאר

 ןוא קסנימ ןיא טנעה יד ףיוא רעדניק-גייז טימ סרעטומ ענעמוקעגמוא-סנפייהרעטַײש

 יד ;וָאגינרעשט ןוא עקוװָאניטנַאטסנָאק ןיא טַײלעגנוי עטקיציירקעג יד ;טנגעגמוא

 -נָא ערעדנַא יד ףיוא ענייא זַײוװנטכיש יד ;ןּפרעװטנַא ןוא קסבעטיוו ןיא ענעקנורטרעד

 יד ןוא ןייועג סָאד ;ענווָאק ןיא שזַארַאג-טָאטש םעַײנ םעניא םיגורה עטרעגלַאװעג

 -ץייז ןופ ןסירעגּפָא ןרעטלע יד טָאה ןעמ ּוװ ,זירַאּפ ןיא רעדניק עניילק יד ןופ ןרערט

 -ַאקיזַאג עלעיצעּפס ןיא עטקיטשרעד יד ;ןפַאלקש סלַא !בירטעגקעװַא ןוא רעדניק ער

 -עגּפָא ןוא םָארטש ןשירטקעלע ךרוד עטעגדהרעד יד ;ןילבול ןוא עשרַאװ ןיא ןרעמ

 .שילַאק ןוא שזדָאל ,םָאדַאר ןיא ןפָאטש עשימעכ טימ עטמס

 -רעד יד ןרעוװ ןסעגרַאפ טשינ לָאמ ןייק ןלעװ סע ןוא ןסעגרַאפ טשינ ןרָאט רימ

 -יא ידכ ,ןנימ-רב ַא רַאפ קרַאמ 50 וצ טלָאצעג טָאה ןעינ עכלעוו רַאפ ,ןדִיי עטעדרָאמ

 .גנוקיטסימַאב ןוא סטעפ ,ףייז ןיא םיא ןטעברַאוצרעב

 -נערע ַאיליא טגָאז ,"רעפטנע ןַא ןענָאמ םיגורה עשידִיי רעטנזיוט רעטרעדנוה יד,



 תהו כל מ-יג וו ר ה ּעש יט ל װ ָא ס יד

 עיסָאדָאעפ ןיא .ץלַא ןסיוו טלעוװ יד לָאז, רע טגָאז רעטַײװ ןוא .לקיטרַא ןַײז ןיא גרוצ

 ןשטַײר יד ןבָאה וועיק ןיא .ןדִיי ייווצ ןענַײז ןבילבעג ןבעל .ןדַיי 738 ןעוועג ןענַײז

 -ַאב ןדִיי טנזיוט סקעז ייז ןבָאה קסבעטיוו ןיא .ןדִיי טנזיוט קיצעביז רעביא ןסָאשרעז

 -עג טכענ ייווצ ןוא געט ייווצ טָאה דרע יד ןוא דרע רעד ןיא טייהרעקידעבעל ןבָארג

 ."טצכערק

 שפנ"תריסמ ,המקנ ,ףמַאק

 -- ןַײּפ ןוא טולב ןופ ןובשח רעד

 --- ןַײּפ ןוא טולב ןופ ןובשח ַא זיא ?טַײקינײא , גנוטַײצ עצנַאג יד

 .ףןוא טייקשידלעה ,שפנ:תריסמ ,המקנ ,ףמַאק ,דנַאטשרעדיװ ןופ ךיוא רעבָא

 !ץלָאטש

 עשיטעיוָאס עלַאנָאיצַאנ:ליפ יד ןשיװצ זַא ,ןדַיי עלַא רַאפ ץלַאטש ַא טשינ זיא

 -ָארַאװ ןוא וועשזר ,וועיק ,סעדָא ,לָאּפָאטסַאװעס ,דַארגנינעל ,דַארגנילַאטס ןופ ןדלעה

 רעהפיוא ןָא ,טכַאנ ןוא גָאט ןרעטעמש סָאװ ,ןפָאװ ןופ רעפעש יד ןשיווצ זַא; -- שזעינ

 ןוא רעסַאװ ןפיוא ,ןטפול רעד ןיא ןוא השבי רעד ףיוא אנוש םעד קידתונמחרבמוא ןוא

 -ַאב יד ןשיװצ טרָא עטרעפ סָאד רעײבַאקַאמ ערעזדנוא ןעמענרַאפ ,רעסַאװ ןרעטנוא

 "?טייקיזָאלקערש ןוא טומנדלעה רַאפ ןעגנונעכייצסיוא עטסכעה טימ עטניול

 -- רעדנעלסיוא .נ ?טַײקינײא; ןיא טבַײרש --- ?עשטַאילק, סעלעדנעמ טנעייל,

 סנױזַא ,טשינ ןעק סנױזַא זַא ,ןביולג רעַײא ןיא ןקיטסעפרַאפ ךיז רעדיוו טעװו ריא ןוא

 ."טלעוו יד ןשרעהַאב טשינ לָאמ ןייק טעוװ ַײרעסערפנשטנעמ :ןעשעג טשינ טעוװ

 "!דָיי ַא ןיב ךיא;

 --- ןַײּפ ןוא טולב ןופ ןובשח רעד

 -לעגרעב דיוד ןוא *!דַיי ַא ןיב ךיא , סרעפעפ קיציא ןופ ץלָאטש ...ןופ ךיוא רעבָא

 "ונ םעד ןיא עקַאט ,"טַײקינײא; רעד ןיא טקורדעג ןענַײז סָאװ ,"!ןבעל לעוו'כ, סנָאס

 .רעמ

 רעיוד ןקידתורוד ןופ ןַײװ רעד

 ,געוו רעדנַאוו ןיא טקרַאטשעג ךימ טָאה

 רעיורט ןוא ןַײּפ ןֹופ דרעווש עזייב יד

 -- געמרַאפ ןַײמ טעטכינרַאפ טשינ טָאה

 ,ןעילב ןַײמ ןוא ןביולג ןַײמ ,קלָאפ ןַײמ

 .טדימשעג טשינ טייהַײרפ ןַײט טָאה יז

 :ןעירשעג ךיא בָאה דרעווע רעטנוא ןופ

 !ךִיי ַא ןיב ךיא
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 ץ נ א ר ע מ ַא ּפ ר ע דנַא סק עלַא

 ןגָאמרַאפ ןעמ ףרַאד "!דַיי ַא ןיב ךיא; דרעװש ןרעטנוא ןעיירש ןענעק וצ ףיוא

 ןַײז ךעלבעטשכוב לָאז סָאװ ,עביל ךס ַא רָאג-רָאג ןוא ץלָאטש ךס ַא רָאג-רָאג ךיז ןיא

 ,ןדַיי-"טייק טנעדלָאג, עקידבוטסוי-תבש ,עצלָאטש עכלעזַא ,ָאי .טיוט ןרַאפ רעקרַאטש

 -ָאס יד ןַײז וצ ןזיועגסױרַא ךיז ןבָאה רעײבַאקַאמ ןוא סאבכוכ-רב ענרעדָאמ עכלעזַא

 ןדַיי עשיטעוו

 ןפַאה רעהפיח ןופ לוק-רעדיוו סָאד
 ,לוק ןַײמ גנולק ַא טוט'ס ןעוו ,ּפָא טכליה
 ןפַארגעלעט עטקרעמַאבמוא יד
 לָאט ןוא םי ךרוד רימ ןגָארטרעד
 סערַײא-סָאנעוב ןיא ץרַאה ןופ גאלש םעד
 ,דיל שידִיי ַא קרַָאירינ ןופ ןוא
 -- ,תוריזג רענילרעב ןופ רעדױש םעד
 !ךֶיי ַא ןיב ךיא

 ךיז רַאפ גנולדנַאהּפָא עכעלריפסיוא ןַא טנידרַאפ ,רעפעפ קיציא ןופ עמעָאּפ יד

 ךעלמיטסקלָאפ רעייז זיא סָאװ ,זרעפ ןטצעל ןַײז טימ ןקידנערַאפ רָאנ לעוו'כ .ןילַא

 :קידרעּפָאה ןוא

 ,םיאנווע יד שינעקיּפעצ ףיוא ןוא
 ןענַאפ עטיור יד רעטנוא ךיא לעװ
 .רועיש ַא ןָא תזזנ ןבָאה ךָאנ
 ןצנַאלפרַאפ רענטרעגנַײװ ענַײמ לעוויכ

 ,דימש רעד ןַײז לרוג ןַײמ ןופ ןוא
 !ןצנַאט רבק סרעלטיה ףיוא ךָאנ לעווי'כ
 !ךִיי ַא ןיב ךיא

 םעד ןיא רימ ןעניפעג םזימיטּפָא ןוא ץלָאטש-"!דַיי ַא ןיב ךיא , ןבלעז םעד ןוא

 זיא סָאװ ,"ףבעל לעוו'כ, עמַארד רעַײנ סנָאסלעגרעב דיוד ןופ טנעמגַארפ ןטקורדעגּפָא
 -ַארעטיל רעשיטעוװָאס רעד רַאפ יו ,רעקיסַאלק ןרַאפ הגרדמ עשירעלטסניק עַײנ ַא

 ,רוט

 ..ןַײּפ ןוא טולב ןופ ןובשח רעד

 .רעסערפ-ןשטנעמ יד רעביא ןוחצינ םעד ןעגנערב ןפלעה וצ ףור ַא ךיוא רעבָא

 סרעדנוזַאב ןוא ,רעקלעפ עלַא רַאפ עגַארּפ יד טייטש ױזַא -- םוקמוא רעדָא ןוחצינ

 .קלָאפ ןשידִיי ןרַאפ

9.2 
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 'דנַאל טײה ,

 170 ןופ ךובלמַאז ןשירַארעטיל ןטסעַײנ םעד ןופ ןעמָאנ רעד זיא "?דנַאלמייה;

 ןעגנונעכייצרַאפ ןוא ןעגנולייצרעד ,רעדיל טימ ןטָארטרַאפ ןענַײז סע ןכלעוו ןיא ,ןטַײז

 ,דנַאל ַא םתס טשינ ייז רַאפ ןרָאװעג זיא סָאװ ,דנַאל-ןטצוװָאס םעד ןופ רעבַיײרש 1

 ,דנַאלמייה ַא רָאנ

 ןצנַאג ןרַאפ טסעקדָארבעג טָאה גנוריגער רעד ןופ עיצנַאטסדָאידַאר-טּפױה יד

 ןט2 םעד טריסַאּפ טָאה סָאד .ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא ןמיה ןלַאנָאיצַאנ םעד דנַאל

 ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ לבכמַאסנַא-רָאכ רעטמירַאב-טלעוו רעד ןעוו ,1942 לירּפַא

 םעַײנ ןרַאפ קיזומ רעד ןופ רעפעש רעד ,ווָארדנַאסקעלַא ,וװ רָאסעּפָארּפ ןופ טריגיריד

 ןופ לַאזענָאלָאק רעװקסָאמ ןיא גנונעפערעד רעד דובכל ,טָאה ,ןמיה ןשיטעווָאס

 -רַאפ ןטעוװָאס ןיא טעטימָאק ןשיטסישַאפ-יטנַא ןשידִיי םעד ןופ םונעלּפ ןטירד םעד

 ןשיטעװָאס םעַײנ םעד דנַאל ןצנַאג ןרַאפ טסעקדָארב-ָאידַאר ַא ןיא ןעגנוזעג ,דנַאב

 .ךַארּפש רעשידַיי רעד ןיא ןמיה

 יז יו ,ךַארּפש-המחלימ ַא יו שידִיי ןרָאװעג טנעקרענָא לעיציּפָא זיא םעד ךרוד

 .ךַארּפש-הכולמ ַא סלַא דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא טנעקרענָא גנַאל ןיוש זיא

 ןוא ןשטַײד סע טגָאלש :ליּפשַײב םוצ ,"םייחלא טרָאװ עשידִיי סָאד טמענ טָא

 | .רעקלעפ-םייחל עלַא רַאפ ןוא ןדִיי רַאפ טפמעק

 :עקידנגלָאפ סָאד ןבירשעג ןעמ טָאה טלמונַא

 רעטנוא גנובײרשַאב עשיטעווָאס ַא טנעיילעגרעביא געט יד ןבָאה רימ !םייחל ,

 סָאװ ,קינװָאקלָאּפ ןשידִיי ַא ןגעוו טלייצרעד ןטרָאד רענייא ."םייחל, :ןעמָאנ םעד

 ןַײז ןבױהעגנָא טָאה ןוא ןרידנַאמָאק יד טימ ןעוועג חמשמ ךיז טכַאלש ןַײז ךָאנ טָאה

 יד זרָאװעג ןלעפעג זיא "םייחלק רעד ןוא *!םייחל ןעמ טגָאז ,ןדִיי ,זדנוא ַײב , :טסָאט

 ןופ סנייא ,עשידַיי סָאד ,קלָאפ ליווו ַא .רעניַארקוא ןוא ןסור יד ,ןרידנַאמָאק ערעדנַא

 יב "!םייחל :רעקלעפ עשיטעווָאס עליווו עלַא יד
 ןפיוא ןדַיי-טשינ ןוא ןדִַיי ןשיווצ גנורעטנענרעד טכַארבעג טָאה המחלימ יד

 בקעי לַארענעג ןופ ךַארּפש יד ,ךַארּפש-המחלימ ַא ןרָאװעג זיא שידִיי .דלעפטכַאלש
 ןוא גרעבדלָאג ןרידנַאמָאק ןירַאמבוס יד ןוא רעפעפ קיציא קינװָאקלָאּפ ,רעזיירק

 | ,שטיוװָאנַאזיפ

 סעשיקרַאמ ץרּפ טימ "דנַאלמיײיה,, ךובלמַאז סָאד ןָא ךיז טבייה קילעפוצ טשינ ןוא

 -דיוועג זיא ךוב ןצנַאג ןופ טרָאװ סעדעי ןעמעוו ,ףַאמטכַאלש ןששידִיי םעד, עמעֶאּפ

 "עוװוַאס עלַא רָאנ ,ןַאמטכַאלש ַא רעײמרַאטױר רעשידִיי רעד זיא .רָאנ טשינ ןוא .טעמ
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 ץנ אר עמָאּפ ר עדנאסקלעלַא

 -ָאט רעד ןיא שידלעה ןפמעק ןוא טַײלטכַאלש טציא ןענַײז ,םַאנסיוא ןָא ,ןדִיי עשיט

 ,תוירזכא רעשיטסישַאפ רעד ןגעק המחלימ רעלַאט

 ,גָאט םענעי ןיא סקיב יד טשוקעג טסָאה וד :סייוו ךיא
 ,ןבעל סָאד קלָאפ ןופ טגיילעג ןלָאשגָאו ףיוא טָאה סָאװ
 ,קָאלג ןקידרענוד ַא טימ יו ,סָאש ודעי ַא טימ ןוא
 ןבעגעג ריד יז טָאה סָאװ ,דנַאל סָאד טשטנעבעג וטסָאה

 טַאהעג ךעלרעַײפ ןכַאמ גנורעלקרעד ַא טסָאה

 -- ןעייו ךרוד ןוא גַײטשפיוא ךרוד טולב טימ ןוא רעַײּפ טימ
 !טַאדלָאס רעד !רעגריב רעד ודִיי רעד הד
 !רעײמרַאטױר רעד !דִיי רעד ד

 יהי 114 = .טטייקי .םייײ* .עילייייא יוני --.םזללקקיייפ --.גסטזקיפייופ -.ףםיטנאמאהיאפ --.טנאאסואמיאה סי קיוטאיפ:.-.{יואוהייש סה טו ---סעוויותיוטאפ --- ?שטסשסופאפ = יילסשייומ -=םיזיטטהה

 ,דרע רעד ףיוא םיאיבנ ןוא רעטכיד ןופ ךַארּפש יד
 ,רעמייב יד ןופ למרומעג רעד ,ןכַײט ןופ שיור רעד
 ,דרעווע רעקידנטכיול רעד ַײב ןעמוק ייז ןקילײה ךיז
 !דנַאלמייה ןוא קלָאפ רַאפ טסלָאצַאב וד רעכלעוו טימ

 רענטַאלפ קיזַײא רעניוו ריאמ

(1893 -- 1941) (1895 -- 1961) 
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 תוכ למ-יגור ה 9 שיט 9 װאס יד

 רעטרעוו סעשיקרַאמ ץרּפ ןיא טליפ ריא ץלָאטש ןקידרעַײּפ ןוא ןכעלרעַײפ לפיוו

 טפַאשביל עטצענערגַאבמוא לפיוו ?!רעײמרַאטױר רעד !רעגריב רעד !דַיי רעד !וד;

 ַײב ךיז טָאה סָאװ ,ךַארּפש רעשידִיי רעד רַאפ ,דנַאלמייה ןרַאפ ,קלָאפ ןשידַיי ןרַאפ

 !"דרעווש רעקידנטכיול רעקיליײה, ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןיילַא ןשיקרַאמ ץרּפ

 טרעלקרעד קירוצ גנַאל טשינ טָאה סַאלַאו .א ירנעה טנעדיזערּפ-עציוו רעזדנוא

 ןופ רעגריב יד ּוװ ,דנַאל ַא ןרעװ ףרַאד עקירעמַא זַא ,ןכירג ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא
 יָודִיי ַא ןיב ךיא, "!ךירג ַא ןיב ךיא, :ץלָאטש טימ ןגָאז ןענעק ןלָאז קלָאפ ןדעי

 -מייה ןשיטעוװָאס ןרַאפ ןוא קלָאפ ןשידַיי ןרַאפ טפַאשביל עסייה עזָאלצענערג

 -טנַײּפ עקידנעגערב עזָאלצענערג -- ךיוא יוװ ,ךוב ןצנַאג םעד ןופ עמעט יד זיא דנַאל

 .המקנ עקילייה ןוא אנוש ןשילַאבינַאק ןקידתוירזכא םעד רַאפ טפַאש

 סעגרַאפ טשינ ןטצעל ןזיב ןוא

 ,ןליוהעג יד סעמַאמ ןופ ,עטרעדיילשעג רעדניק-גיוז ןופ

 סעדָא טָאטש רעד ןופ עקידנעניײױו יד דרע יד

 רעוועיק) רעווָאנַאיקול ןטקיטולברַאפ םענופ ןיירועג סָאד ןוא

 .טלוע תיב -- ("רַאי"יבַאב ,

 סטקילפעצ טיײיקמערָא רעביא ,תוליהק ענעטכָאשעג רעביא

 ןפייר יו טקנופ ,ןעלקיױק ךיז רעטרעדנוהרָאי

 ,סקיב רעד טימ ןדיישעצ טשינ ךיז ,טַאדלַאס רעשידִי ,טסעװ

 .רפס ןטימ ךיז טדישעצ טשינ סעדייז ענַײד ןבָאה'ס יוו

 ,םענ המקנ ,רעשידיי רעײמרַאטױר ,ײג

 ,ןרָאצ רעד םענַײד ץרַאה ןופ ןפעשסיוא טשינ ךיז לָאז

 ,םכש יו טקָארבעצ ןַײז טשינ ןילרעב טעוו'ס זיב

 !םירבק ענַײד ןופ טלָאצַאב ןַײז טשינ טולב סַאד טעווװס זיב

= 

 -יגיירא יד ,רפס רעד סעדייז ערעזדנוא יב יװ קילייה ױזַא טציא סקיב יד זיא רַאפ

 "ודק ערעזדנוא ןופ טולב סָאד ןוא םכש ענרעדָאמ ַא ןרָאװעג זיא ןילרעב לַײװ ,"טייק

 | ,ןרעוו טלָאצעגּפָא זומ םיש

 -רעֶד ןוא ,המחלימ עלַאטָאט ַא ,המחלימ םשה-שודיק ַא ,גירק רעקיליײה ַא זיא'ס

 ,זרעווש יד טסעוװ ןשטנעב ,דלעפטכַאלש ףיוא קידנברַאטש ןוא

 .ָאד לעוװע רעטַײרּפַאב רעד וצ ןגיילוצ ךיז שוק ַא טימ ןוא

 ,ךרע סדנַאלסור ןטָאנקרַאפיז בַײל ןַײד טימ ךיוא

 !רעדלעפ עריא ןסָאגַאב ןענַײז טולב ןַײד טימ ןיוא
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 ץ גָאר עמָאּפ רצעדנאסקצלא

 ,לוק עטספיט סָאד םענַײמ ץרַאה ןופ סענ זיא

 ןדנַאר יד ַײב ענַײד טימ טירט טימ טשינ ךיז טדייש סע

 ,קלָאפ סָאד ןסילשנַײא טעוו רענעדלָאג רעד טייק רעד ןיא ךיד

 !ריד דנַאל סָאד םענעדלָאג ַא טעוו ןָאטנָא ןרעטש ַא

 ןָאטעגנָא ןוא תונברק עשידִיי יד טצַאשעגּפָא טָאה דנַאברַאפןטעװָאס רעד ןוא

 ןבָאה סָאװ ,טַײלטכַאלש עשידלעה עשידִיי רעטנזיוט רעגנילדנעצ ןרעטש ענעדלָאג

 -עגּפַא ןבָאה ןדִיי עשיטעווָאס יד ןוא .המחלימ רעקיליײה רעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז

 -סיוא יד ןופ לטעצ םעד ןיא ץַאלּפ ןטרעפ םעד ןעמענרַאפ ייז ,דנַאלמיײה רעייז טצַאש

 .ץַאלּפ ןטעֿביז ןפיוא ןַײז טנעקעג ייז ןטלָאװ לָאצ רעייז טיול שטָאכ ,ןעגנונעכייצ

 צטקורדעג יד ןיא יו "ןַאמטכַאלש ןשידִיי םעד; עמעָאּפ רעד ןיא טָאה שיקרַאמ

 ,ןזיוװַאב לָאמ ַא ךָאנ ,?דַארגנילַאטס/, ןגעוו עמעָאּפ רעלַאטנעמונָאמ רעד ןופ ןעלטיּפַאק

 עבלעז סָאד ןוא .דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא דרעוװש רעד ןופ ּפָא טשינ טייטש ןעּפ יד זַא

 רעמענליײטנָא ערעדנַא יד ןֹופ קרעװ יד ןופ ָאווינ ןכיוה םעד ןגעוו ןגָאז ןעמ ףרַאד

 .ל .גרעבניניפ ארזע ,רעפעפ קיציא יװ ,רעטכיד יד סרעדנוזַאב ,ךובלמַאז םעד ןיא

 .א ,רעלעה םינוב ,ןָאזרעדָארב השמ ,ןייטועפָאה .ד ,עדַארג םייח ,ןיקלַאה .ש ,ָאקטיווק

 ןביוהרעד ךיז טָאה רוטַארעטיל עשידִיי עשיטצווָאס עצנַאג יד .ערעדנא ןוא רַאטנָאג

 ךופ "לוק עטספיט סָאד; ןטרָאד ריא טָאה רָאנ טשינ ,ןבַאטשסַאמ רעדַארגנילַאטס וצ

 עירול חנ אטיס לווייפ

7 (1909 --- 1945) (1886 -- 1960) 
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 תוכ ללמייגור ה ע ש ייט ע װָא ס יד

 -ַארעטיל רעשידִיי רעשיטעווָאס רעצנַאג רעד ןופ לוק עטספיט סָאד רָאנ ,ןשיקרַאמ

 ,רעַײּפ עמַאס ןופ --- טמוק יז לַײװ .רוט

 ארזע ןופ רעדיל עירעס רעד רעביא ּפָאק רעד זיא סע יװ ,"רעייפ עמַאס ןופ;

 עמַאס רעד ןופ ,המחלימ רעד ןופ רעַײּפ עמַאס ןופ .ךובלמַאז םעד ןיא גרעבניניפ

 ,עיניל-רעַײפ רעד ןופ ץיה יד קרעוװ יד ןיא רעבירעד טליפ ריא .עיניל-טכַאלש

 "כוב) סקיב רעד טימ ןוא ןעּפ רעד טימ טציא טפמעק גרעבניניפ רָאנ טשינ ןוא

 ַא זיא רעקנַאילָאּפ .ה .ךובלמַאז םעד ןופ רעמענלײטנָא עלַא טעמכ רָאנ ,(ךעלבעטש

 -ַאלָאט .מ ,ןַאמקילַאפ .י ,ָאטיס לווייפ ,ןָאדרָאג עילע ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןַאטיּפַאק
 רעד ןיא ךיוא ןענַײז ערעדנַא ןוא שטיװָאסַאנַאי קחצי ,ןטנַאנעטיײל ןענַײז יקסוװעיַאל

 ,רדסכ ױזַא ןוא ,קיגװָאקלָאּפ ַא זיא רעפעפ קיציא .ײמרַא רעטיור

 ,רעפיט ,רעפרַאש ,רעסייה ,שרעדנַא סיוא ץלַא טעז עיניל-טכַאלש רעד ףיוא ןוא

 ,טַײלטכַאלש עלַא ןגָאז

 ,תוברוח יד ןשיווצ ןופ

 ,ןעניור יד רעטניה ןופ

 ןעלרעדניק ןענַײז סױרַא

 .ענירג ןוא עכיילב

 -- גנילירפ זיא'ס ןוא ןוז ַא'ס

 !ךעליירפ טשינ זיא יז רָאנ

 "שרַאװקש ַא ,ערַאד ַא; ןכָארקעגסױרַא ךיוא זיא ךעלרעדניק יד טימ ןעמַאזוצ ןוא

 ?ּפערט עסַײװ יד; דיל םעד ןיא רעטַײװ טגָאז רע .ָאקטיווק .ל זדנוא טלייצרעד ,לצעק

 -יירפ טרָאד זיא ןעוועג , לַײװ ,"?רעניה יד ,לבלעק סָאד; ךיוא ןטרָאד זיא קירעיורט זַא

 ןעזעג רעדיוש-המחלימ םעד רעביא טיג רע "..ךעלקערש טרָאד זיא טציא ןוא ךעל

 עבלעז סָאד .רעניה ,לבלעק ַא ,לצעק ַא ןופ ןגיוא יד ךרוד ,ןגיוא עשירעדניק ךרוד

 ."...רעיורט וד ,יוא, דיל-סקלָאפ סיקסוועיַאלַאלַאט .מ ןיא רימ ןעניפעג

 בָאה םישעמ עשיטסירעלטיה יד רַאפ גנורעלקרעד עטסכַאפנייא ןוא שטסצריק יד

 ."רערעל רעטלַא רעד; גנולייצרעד סנַאמסָארג ,וו ןיא ןענופעג ךיא

 ,ָאקנענָארָאװ טגערפעג טָאה -- ?ןדִיי יד וצרעד ןבָאה תוכייש ַא רַאט סָאװ ---.,,6-

 -על רעד טגָאזעג טָאה -- ,עטסערג יד .תוכייש ַא רַאפ סָאװ --- טסייה סָאװ ---;

 -ַאק יד ידכ ןוא ,עגרָאטַאק עשִיעּפָארײא-לַא ןַא ןפַאשעג ןבָאה ןטסישַאפ יד -- ,רער

 ןשיטנַאגיג ַא טיובעגפיוא ייז ןבָאה ,םַאזכרָאהעג ןוא קידהענכה ןַײז ןלָאז סעקינשזרָאט

 -נַארפ יד ,רענעד יד יו רעגרע ךיז טבעל רעדנעלָאה יד .גנוקירדרעטנוא ןופ רעטייל

 רעגרע ךָאנ ,ןזיוצנַארפ יד יו רעגרע -- ןכעשט יד ,רעדנעלָאה יװ רעגרע -- ןזיוצ

 ,ןסור ,רענַיַארקוא יד ןענַײז רעקירעדינ ךָאנ ,ןקַאילָאּפ ךָאנרעד ,ןברעס ,ןכירג יד זיא

 -עווש ץלַא ,רעקירעדינ סָאװ .רעטייל םענשזרָאטַאק םעד ןופ ןעלּפַאטש ץלַא ןענַײז סָאד
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 ץנ ַארעמָאּפ רצדנאסקעלַא

 ןיא ןטנוא ןופ רָאג ןוא ,ונ .סייווש ,טפַאשטכענק ,טולב רעמ ץלַא ,ךָאי רעד זיא רער

 ןכלעוו ,םוהת רעד ךיז טניפעג עמרוט רעקיקָאטשליפ רענשזרָאטַאק רעקיזיר רעד טָא

 -יורג עצנַאג יד ןקערש ףרַאד לרוג רעייז ,ןדִיי יד רַאפ טיירגעגוצ ןבָאה ןטסישַאפ יד

 עקירעביא עלַא זַא ,ךעלרעדיוש ױזַא ןַײז ףרַאד לרוג רעייז ,עגרָאטַאק עשיעּפָארײא עס

 טכַאד ,טציא ןוא .ןדִיי ןייק טשינ ןענַײז ייז סָאװ ,ךעלקילג ןצעש ךיז ןלָאז תונברק

 יד ןעמוקעג זיא'ס זַא ,סיורג ױזַא רענִיַארקוא ןוא ןסור יד ןופ ןדַײל יד ןענַײז ,רימ

 יז .לרוג רערעכעלרעדיוש ַא ךָאנ ,רערעכעלקערש ַא ךָאנ ןַארַאפ -- ןזַײװַאב טַײצ

 !טשינ ןדִיי ןייק טַײז ריא סָאװ ,ץלָאטש ,ךעלקילג טַײז ,טשינ ךיז טגָאלק :ןגָאז ןלעוו

 ?סַאה רעשיכיטס ןייק טשינ ןוא ,תוירזכַא ןופ קיטעמטירַא עטושּפ זיא סָאד

 -טירַא,; עשטַײד יד-טָא ןקעדפיוא טימ עקַאט ךיז טקיטפעשַאב ךוב עצנַאג סָאד

 ,לצרָאװ ןטימ ןטָארסױא ,ןרעטעמשעצ ןפלעה יז ןוא "תוירזכַא ןופ קיטעמ

 ,ןרעווילג ךַײא ַײב ןָא טבייה טולב סָאד ,רעױּפַאק שממ ךַײא ךיז ןלעטש רָאה יד

 -עג ךיז בָאה ךיא ױזַא יוו, קַאשרַאמ .ב ןופ גנונעכייצרַאפ עטושּפ יד טנעייל ןעמ ןעוו

 ןירעניוװנַײא רעוועיק יד טלייצרעד םיא טָאה'ס סָאװ רעביא טיג רע ּוװ ,?טעװעטַאר

 -ייצרעד ערעדנַא יד יוװ ,"טלעג-זיילסיוא, גנולייצרעד סנרָאק לחר ױזַא ןוא .ץַאק הרש

 .ןעגנונעכייצרַאפ ןוא ןעגנול

 -עגכרוד ןענַײז ךוב םעד ןופ ןעגנופַאש עלַא סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא

 "וה ךס ַא ךיוא ייז ןשיווצ ןעמ טניפעג המחלימ רעד ןופ טולב ןוא רעַײּפ טימ ןעגנורד

 רעטיור רעד ןיא ןַאטיּפַאק ַא ןיײלַא ,רעקנַאילַאּפ .ה טגָאז יו לַײװ .עריטַאס ןוא רָאמ

 ??קלָאּפ ןופ רעכעק רעלופטסנידרַאפ רעדע השעמ רעקידמכילע-םולש ןַײז ןיא ,ײמרַא

 ,יאדווַא ןעניימ ,טקעמשעג טשינ רעװלוּפ ןייק לָאמ ןייק ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ2

 -כענ ַא .תורוצ ערעיוז טימ ,ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ םורַא ןעמ טייג טנָארפ ןפיוא זַא

 -לָאס עתמא ןשיווצ יוװ ,ךעליירפ ױזַא טשינ זיא ץעגרע ןיא זַא ,ךיז טכַאד !גָאט רעקיט

 ...ןרעה ריא טעװ ,טליװ ריא ןעמעוו טגערפ ,ןטַאד

 סרַאטנַָאג .א יו ,רענַאשז-עריטַאס ןופ רעדיל עלעיצעּפס וליפַא ןטרָאד ןַארַאפ

 "ץנַאװ ןָאפ, ןגעוו ןעלבַאפ סנָאזנעשרעג .מ ןוא "ןצירפ ןגעוו;

 -גייוועג ַא, ,השעמ סנָאדרָאג .ע ןיא יוװ ,ןזיװַאב טרעוו ןעגנופַאש עטסרעמ יד ןיא

 ןעק ,רָאי ץנַאג ַא ןופ שטנעמ ַא ,שטנעמ רעכעלנייוועג ַא ,ענָאכ; זַא ,"שטנעמ רעכעל

 -לעה עשידִיי עשיטצװָאס יד ןענַײז רָאמוה ןקידלדורּפש טימ לופ ןוא !"דלעה ַאזַא ןַײז

 םהרבַא יו ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןעייר יד ןיא סהיבט ענרעדָאמ רעדָא *סענָאכ, עשיד

 ,גנונעכייצרַאפ סרעקנַאילָאּפ .ה ןיא סַארַאק ןמלז ,גנולייצרעד סָאטיס .פ ןיא עלייקוה

 עקנַאװַאדלָאמ רעד ןופ קישטנאמיל עלערוא ,"הירכז הלגע-לעב,; סרעפעפ קיציא יצ

 סװַאסרעּפ .ש ןיא בולָאג ַאבייל ,"סעדָא טבַײלב סעדָא; ןָאטעילעפ סעטירעוו .ס ןיא

 לחר ןיא ערעדנַא יד ןוא רענטַאר ַאיסיר ןענַײז ןּפיט סמכילע-םולש ןופ .?עקינָאמרַאה,
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 תוכ ללמ-יגור ה צ שיט ע װאס יד

 סעמַאמ רעד, סנײטשדלָאג .מ ןיא הנח ךיוא יו ,"טלעג-זיילסיוא; גנולייצרעד סנרָאק

 | | | ."טרָאװ

 -ַאמ ,דיל-גיוו ַא ,רעדיל-עביל ,"סעמעָאּפ עשיריל; ךיוא ?דנַאלמייה; ןיא ןַארַאפ

 -רעדניק ,ןָאזרעדָארב השמ ןופ *!עמַאמ ,יוא, עקידנריר שיטעטַאּפ סָאד יװ ,רעדיל-עמ

 סָאקטיװק .ל יװ ,רעדניק רַאפ ןוא ןגעוו ןעגנונעכייצרַאפ ןוא ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל

 רעד ,לגנַיי ןגעוו; עדַאלַאב עטפַאהרעטסיײמ סעדַארג םייח ,רעדיל סניקלַאה .ש ןוא

 םהרבַא ,"קלָאפ ןופ עביל יד; סנײטשָאלב .ה ךיוא יוװ ,?ײמרַא רעטיור רעד ןוא ביוט

 -רעדניק יד טשינ ךיוא טקיסעלכַאנרַאפ ןעמ .שרעדנַא ןוא ,"קירב רעזדנוא/, סנַאהַאק

 : ,עקירעמַא ןיא זדנוא ַײב יװ ,רוטַארעטיל

 סיורג ןופ דיל יד ךיוא ןוא שטיװָאסַאנַאי קחצי ןופ ?סַאה ןופ דיל יד; ןַארַאפ

 -עגנָא ױזַא טקנוּפ זיא סָאװ ,יקצילַא ,ל ןופ "רָאנָאד (טולב) םענופ דיל יד; טּפַאשביל

 טלָאװ דנַאברַאפ רעשילַאקיזומ רעד .,עקירעמַא ןיא סרָאנָאד-טולב יד רַאפ ךיוא ןטסָאמ

 רעדיל-(ץונ) ?ערָאטיליטוא/, ןוא עשיטָאירטַאּפ עכלעזַא רַאפ קיזומ ןפַאש טגעמעג וליפַא

 ,גנוגנערטשנָא-המחלימ רעד רַאפ

 ןַײװ רעכעב רעטיוד ַא -- ץרַאה ןַײמ

 ,.רעפמעק רעטנַאקַאבמוא ,ריד גנַאלרעזיכ

 ןַײּפ ןוא יו ןַײד ןַײא ליטש ,סינעג

 ..ןעפטנע ןוא קנַאד ןייק ףיוא טשינ טרַָאװ ךיא

 ,ןימ טשינ טסנעק וד ,ךיד טשינ ןעק ךיא

 ;רעדירב רעכיז ףיוא רימ ןענַײז ךָאד

 :ךיז לעוכ ןעזרעד דלעה ןדעי ןיא

 ...רעדילג עניײז ןיא טולב ןַײמ טליפש סע

 ,דיל ןקיצרַאה-שיטָאירטַאּפ ,ןקינַײװ םעד ןופ ןזרעפ ייווצ זיולב ןענַײז סָאד
 סָאד גיוא ןופ יו, שטיװעקַאזַאק .מע ןופ רענַאשז ןבלעז םעד ןופ דיל ךעלנע ןַא

 ןענַאװ ןופ ,1941 ןופ גנולמַאז רעשיטעווָאס רעד ןיא ןעזעג ךיא בָאה ,*לּפַאצרַאװש
 :תורוש עכעלטע עקידנגלָאפ יד ןעגנערב רימ

 ,לּפַאלּפ טשינ ,רעזיולּפ טשינ ..!
 -- טרָאװ קירעביא ןַא

 -- ,טולב קירעביא זיא סָאד
 | ,דוס ַא ּפָא טיה זיא
 !לּפַאצרַאוװע סָאד גיוא ןופ יװ

 !טולב קירעביא זיא סָאד --- טרָאװ קירעביא ןַא
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 ץג אר עטָאּפ ר עדנַא סקעלַא

 ..עקירעמַא רַאפ ךיוא גנוזָאל רעטוג ַא רָאג זיא סָאד

 .ךובלמַאז םעד ןיא ןַארַאפ זיא סע סָאװ םעד ןגעוו ןבירשעג טציא זיב בָאה'כ

 רעדַא ןעייסע ןלעפ סע .ןטרָאד טלעפ סָאװ םעד ןגעוו ןגָאז סעּפע ךיוא ףרַאד ןעמ רעבָא

 -ךורב טשינ טלעפ סע שטָאכ ,עמַארד ןופ רענַאשז רעד טלעפ סע .ןעלקיטרַא-קיטירק

 סע יװ ,ןָאסעגרעב דוד טלעפ סע .קרעוװ עטקורדעג יד ןיא םזיטַאמַארד ןייק םשה

 -ייכ ערָאד ,ןיוועל הנח ,יקסוועילָא .ב ,ןידלעז ַאשַאי ,רענידַאג .ש ,ווָארינשוק .א ןלעפ

 ייז ןופ ךס ַא .רעבַײרש עשיטעווָאס ערעדנַא רעגנילדנעצ ןוא ,ענסַאילַאב עוויר ,עניק

 ןלעפ ייז לַײװ ,ןלעפ לָאצ .ַא ןוא דרעװש רעד טימ טייקנעמונרַאפ רעייז בילוצ ןלעפ

 ,ןטכַאלש יד ןופ רעַײפ םעד ןיא ןעמוקעגניהַא ןענַײז ייז ּוװ ,טשינ טסייוו ןעמ ,עקַאט

 .ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא קידנעייג

 םעד ןסָאלשעגנַײא ,ךובלמַאז םעד ןופ עזָארּפ יד זַא ,קורדנַײא ןַײמ ךיוא זיא'ס

 ןופ טעטילַאװק רעכיוה רעד וצ ןביוהרעד טשינ ךיז טָאה ,?סעלעשנַא לשעה, סרתסנ

 סעשיקרַאמ ץרּפ ןופ טפַארק רעלַאטנעמונָאמ רעד וצ טשינ סיוועג ןוא ,עיזעָאּפ רעד

 םעד ןופ ןיילַא עיזעָאּפ יד שטָאכ ,"!קירוצ טָארט ןייק, :דַארגנילַאטס ןגעוו ןעלטיּפַאק

 -געמונָאמ ,שיטעשזוס ,שירעלייצרעד ,שיּפע ךיוא רָאנ ,שיריל רָאנ טשינ זיא ךובלמַאז

 -עטַאמ רעקידנצנעלג ַא ךיוא ערעדנַא ךָאנ ןוא קרעוװו סעשיקרַאמ ןענַײז ,בגַא) .שילַאט

 .(סעיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ רַאפ לַאיר
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 ףעקנעדעג טסלָאז -- רוכז

 -עטיל ןטסַײנ םעד ןיא גנולייצרעד סדנַאלרָא .ה ןופ ןעמָאנ רעד זיא -- "רוכז;

 -ןטעװָאס ןופ עקירעמַא ןייק ןעגנַאגרעד טציא זיא סָאװ ,"גיז םוצ, ךובלמַאז ןשירַאד

 ,דנַאברַאּפ

 ןוא ,ונ ...ןבָאה ביל טסלָאז -- "תבהאו; םעד רָאנ ןעקנעדעג לָאז קלָאפ ַא; --

 ןיא בָאה ךיא ?ןָאטעג ריד טָאה קלמע סָאװ ,ןעקנעדעג טסלָאז -- "רוכז; רעד זיא ּווז

 ".ןעקנעדעג סָאװ ,ןדִַיי ןפָארטעגנָא רעדלעוו עשינַיַארקוא יד

 ןָאטעג טָאה רעלטיה סָאװ ,ןסעגרַאפ טעװו תורודה לכ ףוס דע דִיי ַא ביוא; --

 רעד ןופ ןרעו טקעמעגּפָא ןעמָאנ ןַײז לָאז ,המקנ ךָאנ ןטשרוד טשינ ןוא ןדִיי טימ

 ."!דרצ

 "עדנוװרַאפ רעד רעטקָאד ןַײז וצ טדערעג לָאטיּפש ןשיטעװָאס ַא ןיא טָאה ױזַא

 -צַײב טיונעג טָאה סיצַאנ יד ןעמעוו ,בר רעניטנַאטסנָאק-טלַא רעד ,ןַאזיטרַאּפ רעט

 (תושפנ טנזױט ןעצ) הליהק רעניטנַאטסנָאק-טלַא רעצנַאג רעד ןופ הטיחש יד ןַײז

 יד יו ,רעדלעו עשינַיַארקוא יד ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידִיי יד יװ ...ןעקנעדעג

 טימ רעדיל ןבַײרש; סָאװ ,רעבַײרש עשיטעווָאס-שידִיי יד יװ ,רעײמרַאטיױר עשידִיד

 ןיא ןיקלַאה .ש רעביא טיג סע יװ ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןעַײר יד ןיא ?טולב רעייז

 ,ןיהַא טיצ ךימ , דיל ןַײז

 זיא סָאדיטָא .דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא ןדִיי יד ןופ ףור-טכַאלש רעד זיא סָאד-טָא |

 טַײרש רע !ךוב םעד ןופ גָאזנָא רעד ,ןַײרפער רעד ,םעדָאפ רעטיור רעד ,המשנ יד

 | :תוא ןדעי ,הרוש רעדעי ,לטַײז ןדעי ןופ זדנוא וצ

 ףדִיי טימ ןָאטעג טָאה רעלטיה סָאװ ,קנעדעג -- רוכז --

 ?ןשטַײד --- ןעמָאנ ןדליוו ךעלקערש ַאזַא ןגָארט סָאװ ,ןשטנעמ יד, קנעדעג

 . "שטנעמ רעד סָאװ רַאפ ,סנױזַא ךיז טקישעג,ס ןעוו ,רוד ַא טבעלרעד ןבָאה רימ;

 רעד רעטנוא ּפָאק םעד זיב שזַא ,ןעמעש ױזַא ןפרַאד רעטעּפש ךיז טעװ ןורכיז רעכעל

 רעד טגָאז ,"רעטיב ןוא גנַאל ףלָאװ ַא יו ,ןעיָאװ ,ןעיָאו ןוא ,ןקעטשרַאפ עװכַאּפ

 ?רעטנַאקַאב ןַײמ , גנולייצרעד ןַײז ןיא רתסינ

 עטיור יד ..ןבָאה ביל טסלָאז -- "תבהאו; םעד ךיוא קיטַײצכַײלג רעבָא קנעדעג

 רעטסגנִיי רעד טגָאז סע יו ,"ןויזב סטלעוו רערָאג טקיליטרַאפ טָאה סָאװ ,ײמרַא,

 ,יקצילָא .ל ןַאמטכַאלש רעשַײײמרַא-טיור ןוא רעטכיד
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 ץ א ר עמָאפ ר עד נא סקלַא

 !ןפַײלש ןרָאצ ןוא סָאה ןַײד לָאז עביל ןַײד

 ,רעוועג םָאד ,רעדורב ןַײמ ,ףַײלש רעפרָאש זיא

 -- ,רעה ןוא םענרַאפ ףליה ךָאנ ףור סרעדירב ןוא

 !ןעַײרפַאב דרע יד לָאז עביל ןוא סַאה ןַײד

 -כיד רעװעיק רענעברָאטשרַאפ (עיצַאוקַאװע רע ןיא) קיטַײצירפ רעד טפור ױזַא

 טליפעגנָא זיא עביל ןוא סַאה טימ ןוא ."עביל ןוא סַאה, דיל ןַײז ןיא קינזער עּפיל רעט

 -ךעלקערש יד ,רעדרעמ-רעדניק יד וצ סַאה רעזָאלצענערג .ךובלמַאז רעצנַאג רעד

 "רעב דוד טסייה סע יװ ,?טפַאשטנַײרפ, ןוא עביל עזָאלצענערג ןוא ןשטַײד עדליוו

 ןוא רעײמרַאטױר יד וצ --- ,גנולייצרעד עלופ-לָאכמיס ,עלופסגנוטַײדַאב סנַאסלעג

 -ביל .םישודק ןוא םירוביג יד וצ ,רעקלעפ עקידנביל-טײהלרפ יד וצ ,רענַאזיטרַאּפ

 טימ דִיי רעד ,טלַאטשעג-היבט ַא) רעב-יטָאמ רעוועיטעט םוצ טפַאשטנַײרפ ןוא טפַאש

 םעד רעטנוא גנולייצרעד רעד ןיא דלעה סדנַאלרָא .ה טסייה סע יװ ,"ץרַאה ןדלָאג ַא;

 רעפיט סעמעוו ,רעצרעה ענעדלָאג טימ ןדִיי ערעדנַא רעטרעדנוה יד וצ ןוא (ןעמָאנ

 ןכָארטשעגרעטנוא רעבַײרש ךס ַא ןופ ןרעוו סע ,טייקכעלשטנעמ עסיורג ,םזינַאמוה

 עשהיח ,עכעלשטנעממוא יד וצ טסַארטנָאק ןיא ןוא טנורגרעטניה ןפיוא ךוב םעד ןיא

 .םיצַאנ יד ןופ ןתוירזכא

 ןיא טרירטסוליא שירעלָאמ ,בגא ,ןרעוװ -- סַאה ןוא עביל --- ןוויטָאמ-טנורג יד

 ןסעגרַאפ טינ; ,"טכַאלש ןיא רעדירב; :רעגויא .ג ןופ ןעגנונעכייצ ןוטרַאק ייווצ יד

 ."ןעקנעש טינ ןוא
= 4 
 "6 זפ

 .טַײצ-המחלימ רעד ןופ ךובלמַאז רעשיטעוװָאס רעטירד רעד ןיוש זיא ?גיז םוצ;

 טעטיטנַאװק ןיא ,תוכיא ןיא ןוא תומכ ןיא ןסקַאװעג לַאירעטַאמ רעד זיא ךוב ןדעי טימ

 ןעוועג ןענַײז 1943 ןופ "דנַאלמייה, ךובלמַאז ןקידרעירפ ןיא ביוא .טעטילַאװק ןיא ןוא

 רעבַײרש 45 טימ ןטַײז 336 "גיז םוצ; ןיוש טגָאמרַאפ ,רעבַײרש 21 טימ ןטַײז 6

 .עכעלטנייוועג ןייק טשינ רעבָא ןענַײז ןטַײז יד .(עזָארּפ טימ 18 ,גנוטכיד טימ 27)

 טָאה ,ןעזסיוא רעכעלרעסיוא רעמערָא רעד תודע טגָאז עס יוװ ,לגנַאמ-ריּפַאּפ בילוצ

 גונעג לַאירעטַאמ טעװעקיּפעגנָא טרָאד טָאה'מ זַא ,טכידעג ױזַא טצעזעג ךוב םעד ןעמ

 .רָאטקַאדער רעד ,שיקרַאמ ץרפ ןזיװַאב טָאה וטפיוא םעד-טָא .רעכיב ןעצ רַאפ

 -לעגרעב דיוד ,קינזער .ל :עקידנגלָאפ יד ןופ קרעװ ךיז ןעניפעג ?גיז םוצ, ןיא

 .ה ,ןיײטשּפָאה דוד ,עירול חנ ,ןיקלַאה .ש ,דנַאלרָא .ה ,ןרָאק לחר ,גרעבניניפ ארזע ,ןָאס

 -ַאק רעזייל ,ןַאיבורג .מ ,ןַאמקילַאפ .י ,יקסוועיאלאלאט .מ ,יקסנעמיזעב .א ,קידעווש

 לחר ,סילָאגרַאמ הידידי ,ןָאדרָאג .ש ,רַאטנַאג .א ,ןיבַאר .י ,ןײטשדלָאג .מ ,שטיוװָאצ

 -מורפ .א ,ָאטיס לווייפ ,ןיקנעכ ערימ ,ָאקנעדָאלָאכ הרפיש ,ןאהאק םהרבא ,לָאװמיוב
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 תוכ למ-יגור ה 4.עשיט ע װַא ס יד

 ,ףרָאדנעשַא לארשי ,עזמָאב םוחנ ,ןָאזרעדָארב השמ ,רתסינ רעד ,שיקרַאמ ץרּפ ,ןיק

 .ב ,רַאילטָאק .י ,שטיוװָארעשָא שריה ,ןיײטשָאלב .ה ,רעלעה םעניב ,רעוועקצוס .א

 ,יקסנַאיטוג .ב ,קרַאמ

 ןעמענ עַײנ עקידנגלָאפ יד ןופ ןעגנופַאש יד ךָאנ ךיז ןעניפעג ךובלמַאז םעד ןיא

 ,יקצילָא .ל ,רעלרעק ףסוי יװ ,רעבַײרש עגנוי עלופטנַאלַאט רָאג זיב ,עלעניגירָא ןוכ

 ,ןַאמָאג עקריש ,ןַאמבַײרש לאיחי ,יקצעניב חסּפ ,ןײטשנרָאג .ל ,ןַאמדלָאג לדנעמ

 -ךובלמַאז ןייא רעטנוא רעבַײרש 45 ןעלמַאזפיונוצ ןופ ןיילַא טקַאפ רעד ןיוש

 רעשידִיי רעד ןופ תורישע ןוא םענרַאפ םעד ךיוא טזַײװַאב סָאד .וטפיוא ןַא זיא ,ךַאד

 -עווָאס עלַא סיוא טשינ ךָאנ טּפעש לטעצ רעד .דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא רוטַארעטיל

 -טיווק ,ל ,רעפעפ קיציא יװ ןעמענ עבושח ,עקיגָאװ עכלעזַא ןלעפ סע ,רעבַײרש עשיט

 יװ ,ערעגנַיי יד ןוא ,ןָאטרעבלַא .מ ,ןיוועל הנח ,עדַארג םייח ,ווָארינשוק ןרהא ,ָאק

 .ערעדנַא ןוא עניקַײכ ערָאד ,ענסאילאב עוויר ,עראבאז ,רעקנַאילָאּפ ,ןַאמצרַאד

 ןענַײז רעבַײרש עשיטעווָאס-שידִיי קיצכעז רעכעה זַא ,ןעקנעדעג ךיוא ףרַאד'מ

 ןעּפ רעד טימ רָאנ טשינ ןגָאלש וצ ךיז ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןעַײר יד ןיא ןַײױַא

 רעדָא ייז ןופ 25 זַא ןוא ,סרעטסנָאמ עשילַאבינַאק יד ןגעק דרעוװש ןוא סקיב טימ רָאנ

 ענעמוקעגמוא יד ןשיווצ .רעדלעפטכַאלש יד ףיוא ןרָאװעג טעגרהרעד ןענַײז רעמ

 ,("סקיב רעד טימ שטנעמ רעד;) רענידָאג .ש יװ ,ןעמענ עקיטכיוו עכלעזַא ןעוועג ןענַײז

 -וד .ה ,דנַאלרוק .ד ,ןיסָאר .ש ,ןַאהַאק עילע ,יקצַאװעשטשַאכ ,ןייטשרוג .א ,רעניוװ .מ

 ,ןידלעז עשַאי ,טעליב

 ךעלמער עצרַאװש

 -ךלָאג .מ ןוא קידעוװש .ה ,קינזער .ל ןופ קרעו יד ךיז ןעניפעג ךובלמַאז םעד ןיא

 ןענײטשדלָאג ןגעו .ךעלמער עצרַאווע ןיא ןבעגעג ןרעו סע ןעמענ סעמעוו ,ןייטש

 שידלעה, 1942 טסוגױא ןט11 םעד זיא רע זַא ,לדנרעטש ַא רעטנוא טגָאזעג טרעוו

 טרעוו ןקידעווש ןגעוו ."ןטסישַאפ עשטַײד יד ןגעק ףמַאק ןיא טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמיא

 דלעפטכַאלש ןפיוא ןלַאפעג זיא ןוא 1914 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע זַא ,טגָאזעג

 םעד ןיא ןַײרַא ןענַײז סָאװ ,רעדיל עכעלרעדנּוװ ענַײז .1942 רעבָאטקָא ןט11 םעד

 ןַײז רַאפ ןוא טנָארפ ןפיוא עקַאט ןבירשעג רעטכיד רעקירָאי-28 רעד טָאה ,ךובלמַאז

 | :טיוט

 ןעמוק טפַאשטנַײרפ עסיורג יד טעוו'ס; :סיוארָאפ קידעוװש טגָאז רעדיל יד ןיא

 ןּפָארט ןטצעל ןזיב ןפמעק וצ ךיז טעטכילפרַאפ רע ןוא "דרע רעקידנעלכיימש ןַײמ ףיוא

 ."רערט סעמַאמ ַא יװ ,ךעלרע ןוא ןייר ןרעוו טשינ דרע עצנַאג יד טעװ סע זיב, טולב

 סעמַאמ ַא יוװ ,ךעלרע ןוא ןייר, ןעוועג ןיילַא זיא סָאװ ,רוביג ןוא רעטכיד רעגנִיי רעד

 :תורוש יד טימ ךובלמַאז ןיא רעדיל ענַײז טקידנערַאפ ,"רערט

 ,טפַאשביל ןַײמ ,ךימ גָאי;

 ."!האניש ןַײמ ,ךימ גָארט
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 ץנ א ר עטָאּפ ר עדנַא סקטלא

 ןטפערק:בַײרט ענַײז ךיוא ןעוועג ןענַײז האניש ןוא טפַאשביל

 ,1942 רעבַאיטקָא רעבַאיטנעס; :טעמתחעג ךָאנ רעדיל ענַײז טָאה ןיײלַא קידעוװש

 :גנולייצרעד סנַאמקילַאפ .י רעטנוא ךיז טניפעג המיתח עכעלנע ןַא ."טנָארפ-ברעמ

 -רעק ףסוי ןופ דיל ןדעי רעטנוא יו טקנוּפ ,?ײמרַא עקידנרירעּפָא ,1942 ,טסוגיױא,

 ףיוא, ;'1941 ,עמזַאיװ; :טנָארפ םעד ןופ טקנוּפ רעדנַא ןַא ריא טניפעג רעדיל סרעל

 ."1943 ,רַאונַאי ,טנָארפ רעלַארטנעצ;, ;'1942 ,ווָארװָאק, ;"1942 ,רעבַאיטנעס ,וועשזר

 ףיוא ךיוא טציא ךָאנ ןענַײז ךובלמַאז ןיא רעמענליײטנָא יד ןופ גנילדנעצ רָאּפ ַא לַײוװ

 טבַײרש ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא טשינ ןיילַא זיא ןעמ ביוא ןוא .רעדלעפטכַאלש יד

 ןגעוו ןײטשנרָאג .ל טבַײרש ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןַאמ ריא ןגעוו לָאװמיױב לחד

 ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא רעדורב ןַײז

 ןענַײז סָאװ ,רעבַײרש ןופ רוטַארעטיל עשידִיי ליפיוזַא ָאטשינ זיא ץעגרע ןיא

 עקַאט ,המחלימ רעד ןיא רעמענלייטנָא עטקעריד ,םירוביג ,ןרעציפָא ,טַײלטכַאלש ןיילַא

 ןוא .דנַאברַאפ-ןטעװַָאס ןיא לַאפ רעד זיא סָאד יו ,עיניל-רעַײפ עמַאס רעד ףיוא

 ןפיוא טשינ ,תוביס זיא סע עכלעוו בילוצ ,ןײלַא ןענַײז סָאװ ,רעבַײרש ענעי וליפַא

 ;ןײטשדלָאג .מ יוװ ,ךיז ףיוא ןגָאז טכער טימ ןענָאק ,דלעפטכַאלש

 ,רעטכיד ַא ןוא ךַײ ַא ןיב ךיא;

 .!רעַײרטעג ַא ,רעסײײה ַא ןַאמטכַאלש ַא

 טשינ טייטש ןעּפ יד זַא ,ןזיועג רעדיוו זדנוא טָאה ךובלמַאז רעקיטציא רעד

 ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא דרעווש רעד ןופ ּפָא

 יד ןופ עיצקודָארּפ רעד ןופ לייט רעניילק ַא ץלַא ךָאנ זיא ךובלמַאז רעקיזיר רעד

 (ןטכיזגיה עלַא ןיא) רעסיורג רעד ןופ ,ליּפשַײב םוצ ,ןסייוו רימ .רעבַיײרש עשיטעווָאס

 עַײנ ,עסיורג ןופ ,רעפעפ קיציא ןופ "ָאטעג רעװעשרַאװו רעד ןופ סנטָאש; עמעָאּפ

 ןיא דיוא ןוא .ערעדנַא ןוא וװָאסרעּפ .ש ,רתסינ רעד ,שיקרַאמ ,ןָאסלעגרעב ןופ קרעוו

 ַא ,עמעָאּפ ַא ןופ טנעמגַארפ ַא זיא סָאד זַא ,טנכייצרַאפ טפָא רימ ןעניפעג ךובלמַאז

 ,וו"זַאא ךוב ןוא ןַאמָאר ַא ןופ לטיּפַאק

 "ןויזב סטלעוו רערָאג

 עשידִיי יד ,'ןויזב סטלעוו רערָאג טקיליטרַאפ טָאה סָאװ ,ײמרַא; עטיור יד

 ַא רָאג ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמענרַאפ ,םישודק ןוא םירוביג ,רענַאזיטרַאּפ ,רעײמרַאטיױר

 .ךובלמַאז םעד ןיא טרָא סיורג

 -עג -- רוכז :זיא ,ךוב םעד ןופ גָאזנָא רעד ,טגָאזעג יו ,וויטָאמ-טּפױה רעד

 ףשטַײד "עדליוו-ךעלקערש, יד טימ ףמַאק ףדִיי יד וצ ןָאטעג טָאה רעלטיה סָאװ ,קנעד

 עכלצוו רַאפ ,תוחיצר עשיצַאנ עקידנרעווילגרַאפ-טולב יד ןרעדליש קרעװ ךס ַא רעייז

 זיא -- שטַײד םעד ןטָארסיױא ףיוא, לַײװ ,המקנ ַא ןטכַארטוצ רעווש רָאג זיא סע
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 תוכ למ-יגור ה 9 שיט ע װַא ס יד

 עשיפָאסָאליפ יד ,"גרוריכ רעד, ןיא שיקרַאמ ץרּפ טגָאז סע יװ ,"םונהיג רעד קיניײװ
 -מוא סָאד טלעטשעגנגעקטנַא טרעוו ?עינַאמרעג-טַאק; ּוװ ,קלָאפ ןשידִיי ןגעוו עמעָאּפ
 .ןשידִיי םעד טכַאמ שיקרַאמ ּוװ ןוא ...לרעטעמש ןטימ דניק-רעלדיפ שידִיי עטכַארבעג
 ,טלעוו רעד טימ ןוא סיצַאנ יד טימ ןובשח

 -רעקלעפ ,טפַאשטנַײרפ-ןשטנעמ .,טפַאשטנַײרפ ךיוא טמענרַאפ טרָא סיורג ַא
 ןײלַא טײקשידִיי יד .רעשידִיי ןוא רעשיטעווָאס ,םזיטָאירטַאּפ ...ןוא ,טפַאשטנַײרפ
 -עג ןוא עיצידַארט רעשידִיי רעד ןיא טלצרָאװ יז .עשיטעווָאס-קיטרַאנגיײא ןַא זיא
 ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןופ ןבעל םעד ןיא יװ ,עטכיש

 -רעביא יד ,ןלָאטיּפש עשיטעווָאס ןופ ןעגנורעדליש יװ ,סעמעט עַײנ ךיוא ןַארַאפ
 יד וצ ןעגנַאזעג ,רענַאזיטרַאּפ ןוא רעײמרַאטױר עשידִיי עטעדנּוװרַאפ ןופ ןעגנובעל
 .ו"זַאא ,ןַאטסכַאזַאק ,ןַאטסיקעבזוא ,טנעקשַאט ,עיריקשַאב יװ ,םיבושי עשידִיי עַײנ

 -רַאפ סָאװ ,עמעט-עיצַאוקַאװע יד רעבָא ןיא סַײנ ןוא שודיח רעטסערג רעד

 רשפא ךיז ןעניפעג דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא .ךוב םעד ןופ קלח ןסיורג רָאגיזיב ַא טמענ

 ןרָאװעג טרַױקַאװע ןענַײז סָאװ ,ןדַיי ןָאילימ ייווצ זיב ןָאילימ ןבלַאהטרעדנַא ןשיווצ

 םורַא ךיז ןעניפעג ןטרָאד .סעירָאטירעט עטריּפוקָא סיצַאנ יד ךרוד רעטעּפש יד ןופ

 ערעדנַא ןופ רעטנזיוט רעגנילדנעצ ןוא ןלױּפ ןופ ןעגנילטכילפ עשידִיי טנזגוט 0

 ןוא עמַארד עקידארומ יד-טָא ,גנורעדנַאװ-רעקלעפ עקיּפעק-ןָאילימ יד-טָא .רעדנעל

 ךובלמַאז םעד ןיא ןטנוװַײל עסיורג ףיוא טנכייצרַאפ לָאמ ןטשרע םוצ טרעוו ,עידעגַארט

 .ַא"א רעוועקצוס ,רעלעה םעניב ,שיקרַאמ ,ןָאדרָאג .ש ,שטיװָאצַאק .ל ךרוד

 עיצַאוקַאװע

 ,ןדלעה ,ןּפיט עשידִיי עכעלרעדנוװ רעגנילדנעצ טריפעגסיױרַא ןרעוו ךוב םעד ןיא

 עצנַאג ,םירק ןופ ןענָאיַאר עשידַיי עטרַיוקַאװע יד יװ ,ןענָאיַאר עצנַאג ,ןטלַאטשעג

 -ָאק ,שזעװעינַאּפ ,ענליוו ,וועיֵק ,עשרַאװ יװ ,טעטש ןוא םיבושי תוליהק ,ןוויטקעלָאק

 עכעלנייוועגמוא ןַארַאפ ,ןּפיט-ןעיורפ עשידִיי עכעלנייוועגמוא ןַארַאפ .קסנימ ,ּפָאטָאנ

 -שזדנוא זַא ,ףָאה ךיא .(א"א ַאנַאשז ,עקנירַאמ ,עקווָאװ ,עקטָאמ) ןּפיט-רעדניק עשידיי

 ,לַאירעטַאמ ןכַײר םעד ןצונסיוא ןלעװ ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ ער

 ךוב םעד ןיא זיא עזָארּפ רעד ןופ טעטילַאװק יד זַא ,קורדנַײא ןַײמ ךיוא זיא'ס

 עשירעלטסניק:ךיוה ,עלעניגירָא ןַארַאפ .עקידרעִירפ יד ןיא רעדייא ערעכעה ליפ ַא

 -רעדנּוװ ,סָאטימ ןענַײז סָאװ ,ליּפשַײב םוצ ,"רוביג ןועמש; סניבַאר .י יו ,קרעוו

 ױוװ ,קיריל ךס ַא ןַארַאפ .םזילָאבמיס רערענָאיצולָאװער ,רָאלקלָאפ-המחלימ ,השעמ

 -ַאב ,רעקיסַאלק ערעזדנוא ןופ סעיצידַארט עטסעב יד טיול ,עריטַאס ןוא רָאמוה ךיוא

 ,םכילע-םולש סרעדנוז

 -טכַאלש ןוא -רעגייטש עשיאיימרַא-טיור ענַײז ןײטשבלָאג .מ טעמדיוו רָאנ טשינ
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 ץ א ר עמָאּפ רצדנַאסקעלַא

 -רָאנגיײא טצונַאב רע רָאנ ,"עביל טימ קיסַארַאק םייח רָאיַאמ-לַארענעג םעד; רעדיל
 ;טייקשירעדליב-גירק ,ןשזַאמיא-המחלימ עקיט

 ,ןענָארטַאּפ ענעדלָאג יו ,ןרעטש ןוא;

 ..."ןטָאשעג ןבָאה ךיז רעדלעפ ףיוא

 ַא ַײב ריא טניפעג עבלעז סָאד .ןענַארטַאּפ -ןליוק יװ ,ןלַאפ רע טעז ןרעטש יד

 .?ץרַאה'ס -- ןרעטש רעטיור; ןַײז זיא ,לשמל ,ןיקצילָא .ל ַײב .ערעדנַא ךס

 --- סרעבַײרש עקיטכיוו לָאצ ַא ןלעפ רָאנ טשינ ןוא ,ןכַאז ערעכַאװש ךיוא ןַארַאפ

 ,אמזוג ןָא ןגָאז ןעק'מ רעבָא ,קיטירק ןוא טמַארד ןופ סרענַאשז יד ןצנַאג ןיא ןלעפ סע

 ןגעוו זַא ןבַײרש וצ סעקיטכיוו ךס ַא ָאד זיא רעמענלײטנָא ןקיצנייא ןדעי ןגעוו זא

 -עג ןעמ טלָאװ סעמעט ןוא ןעמעלבָארּפ עטרירעגנָא יד ןגעוו ןוא קרעװ יד ןופ דס ַא

 | .ןעייסע ערעדנוזַאב ןבַײרש טפרַאד

 ןענָאמפיוא ץלַא רַאפ

 ןוא ןענָאמ, :רעדיל ייווצ סקינזער .ל טימ ןָא ךיז טבייה "גיז טוצ , ךובלמַאז רעד

 -ָאמ ןוא ןעגנוזָאל יד-טָא טימ .לַאפוצ ןייק טשינ זיא סָאד ."עביל ןוא סַאה, ןוא ?ןלָאצ

 רעַײפ ןופ הליגמ רעד ןופ ןטַײז 2236 יד ןעגנורדעגכרוד ןוא טליפעגנָא ןענַײז ןוויט

 ןךוא "ךוב ץרַאװש םענעבירשרַאפ-שירעלטסניק ,ןשירָאטסיה םעד ןופ ,טולב ןיא

 ,גיז םוצ רעבַײרש עשיטעווָאס:שידִיי 45 ןופ רעַײטשוצ רעד -- סקניּפ

 רעטעלב ענעסעגרַאפ עטלַא לָאמ ַא ךָאנ טציא רעטעלב ךיא

 ןרָאצ ןַײז ןוא ןַײּפ ןייז ןוא קלָאפ ןַײמ ןופ םור םעד ףיוא שימ ןוא

 ןרכיז ןיא קעוו ךיא -- ןסעגרַאפ טשינרָאג טששינ ךיא ליװו טציא

 ,טקיטעזעג ןרערט טימ ןוא טולב טימ ןטַײצ ענעגנַאגרַאפ

 םירבק ענעטָאשעגנָא-שירפ ןיא ןטקיטשרעד םעטָא ןוא

 ,לָאט רעוועיק וא רעשטרעק ןיא רעדניק ןוא סעמַאמ ףיוא

 ,סמרָאו ןיא א ץנַײמ ןיא ,רעַײּפש ןיא ןטכָאשעג םישודק ןוא

 ןלָאצ ןוא ןענָאמ ליושכ -- ,טשינרָאג ןַײז לחומ טשינ ךיא ליוו טציא

 ןטקיטייװעגכרוד ,ןכַײרטלַאהניא סקינזער .ל ןופ ןזרעפ ייווצ יד ןענַײז סָאד

 ןוא ןענָאמ, ןעמָאנ ןרעטנוא "גיז םוצ; ןיא דיל-ריפנַיײרַא ןכעלרעַײּפ ןוא ןקידרעַײפ

 ךָאד טגנילק ןעגנוטַײצ יד ןיא ּפעק-סעַײנ עקיטנַײה יד ןופ ןבירשעגּפָארַא יוװ .?ןלָאצ

 :הרוש עקידנרעדורפיוא שינעפיט רעטספיט עמַאס רעד זיב יד

 -עמַא יד תעב -- !סמרָאװ ןיא ןוא ץנַײמ ןיא ,רעַײּפש ןיא ןטכַאשעג םישודק ןוא

 -ירב ןוא ןיז ענעגייא ערעזדנוא ,םירוביג עשידִיי יד טנכערעגנַײרַא ,ןּפורט רענַאקיר
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 תוכ למ-יגור ה צש יט ע װאס יד

 -יטרַאמ ןשידִיי טימ טעטש עשטַײד יד-טָא ןעמונרַאפ טציא ןבָאה ,רענעמ ןוא רעד

 * ."המקנ וצ געוו םעד ןטכיױלַאב ןוא לעה ױזַא ןעילג; סָאװ ,עטקיטעזעגנָא םוטרער

 לחומ טשינ ףלָאצ ןוא ןענָאמ :ןפור יד ןעגנילק סע קיטייג ןוא קיטַײצטנַײה יו

 םעד ןבָאה רעבַײרש עשידִיי עסיוועג תעב -- !סעגרַאפ טשינרָאג --- טשינרָאג ןַײז

 -ָאװ טימ ןעלקיטרַא ערעייז ןקורד ןעגנוטַײצ עשידִיי ןוא ,ןבַײרש וצ טומ ןקירעיודט

 ,ו"זַאא ,ןשטַײד יד ?ןפַאלקשרַאפ, ןגעק ןעגנונעד

 ןצרַאה ןיא ךיז ַײב ןצירקנַײא ןוא ןרזחנַײא רעבָא ןוא רעדיוו רעבירעד ןפרַאד רימ

 -עשעגנָא-שירפ, יד רַאפ ןלָאצ ןוא ןענָאמ :דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא ןדִיי יד ןופ ןפור יד

 יד רַאפ יו ,"ןלָאט רעוועיק ןוא רעשטרעק ןיא רעדניק ןוא סעמַאמ ףיוא םירבק ענעט

 ."סמרָאװ ןיא ןוא ץנַײמ ןיא ,רעַײּפש ןיא ןטכָאשעג ,םישודק,

 ור םעד-טָא ריא טניפעג ךובלמַאז םעד ןופ קרעװ רעגנילדנעצ ןיא

 עשירפ יד רַאפ ,םיבושי עטרינַיור יד רַאפ אנוש םַײב ןענָאמפיוא, !ןלָאצ ןוא ןענָאמ

 טשטנעב עמַאמ רעַײא, סניבַאר .י) ?קילג םענעסירעגרעביא קילַײװטַײײצ ןרַאפ ,םירבק

 .ש) ?ןלָאצַאב ץלַא רַאפ ךַײא ןרעווש רימ .ןענָאמּפיוא ץלַא רַאפ ןלעװ רימ, ,("ךַײא

 ןלָאצַאב ךָאנ ןלעװ רימ ץלַא רַאפ ,ץלַא רַאפ ,ןלָאצַאב ץלַא רַאפ, .(ןָאדרָאג

 עביל ןוא סָאה

 -זער ,ל טפור *!ןפַײלש ןרָאצ ןוא סַאה ןַײד לָאז עביל ןַײד, ."עביל ןוא סַאה; ןוא

 -עג זיא סָאה ךיוא רָאנ ,עביל רָאנ טשינ ."עביל ןוא סַאה, דיל ןטייווצ ןַײז ןיא קינ

 ידע ןגעק ףמַאק ןקיטולב םעד ןיא דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא רעוועג קיטכעמ ַא ןרָאוװ

 ןשטַײד --- ןעמָאנ ןדליוו-ךעלקערש ַאזַא ןגָארט סָאװ ,ןשטנעמ

 טפיללשעג סַאה רעד ךיוא רָאנ ,עביל יד רָאנ טשינ טרעוו םינפוא ידעטנזיוט ףיוא

 ןסנַאוינ רעטנזיוט טָאה סַאה רעד ,ךובלמַאז םעד ןיא רעבַײרש יד ןופ טריוויטלוק ןוא

 ןַאמ ןַײמ ,ץלַאז ןַײמ ןוא טיורב ןַײמ ןָא טנַײה ןופ זיא סָאד ,סַאה, ,ןעגנוריטַאש ןוא

 ןופ רעטרעוו .גנולייצרעד סעירול חנ ןופ ןידלעה יד ,"יל; טגָאז *...דניק ןַײמ ןוא

 גנולייצרעד רעד ןיא ַאיַאקציװַאס ַארַאמַאט סױרַא טגנערב "?סָאה ןקיליײה ,ןטילגעצ;

 רַאפ ןטעטיּפע טימ ללש ַא ריא טניפעג ןרעלרעק ףסוי ַײב ןוא .יקסנעמיזעב .א ןופ

 ץנַאג ַא ןוא .האניש עקיורמוא ,עקיטשרָאד ,סַאה רעטקיטייוװעג ,סַאה רערעווש ַא :סַאה

 ,דרע עקידנטולב ַא טגעוו יז .רעווש-קיגָאװ'ז האניש ןיימ,, :?האניש/, ןעמָאנ ןטימ דיל

 .?עכַאר ךָאנ קידנצכעל ,טקידלַאװגרַאפ טגיל סָאװ

 ,בר רעוװָאניטנַאטסנָאק-טלַא רעד יוװ ,ןעקנעדעג

 סמַארביײא לענָאלָאק רעשידִיי רענַאקירעמא רעד זַא ,טגָאזעגנָא טשרָאקַא ןבָאה ןעגנוטַלצ יד =

 ןוא "טיײקיטכערעג עשירָאטסיה ןוא עשיטלָאּפ, ןייק טשינ סָאד ןיא -- סמרָאװ ןעמונרַאפ טָאה

 ? שינעעשעג עלופ-לָאבמיש
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 ץנ אר עמָאּפ רצדנאסקעלא

 סע יו ..רעדלעוו עשיניַארקוא יד ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידִיי יד יװ ,ןעקנעדעג

 -רעד טָאה סָאװ ,םייח-לאומש בר ןַאזיטרַאּפ ןוא דימש רעשידִיי רעטלַא רעד טקנעדעג

 רַאפ סָאד לָאז שרעדנַא רעצימע זַא ,ליוו ןוא ןגָאלש ךיז ןעק סָאװ ,דָיי רעד. :טרעלק

 ?טשינ דיי ןייק רימ ַײב זיא דִיי רעד ,ןָאט םיא

 :טגָאז סָאװ ,ןוז סרוביג-ןועמש ,דיוד ןַאמסדנַאל רעשיסורסַײװ ןַײמ יו ,ןעקנעדעג

 ןענַײז טנַײה ,תונמחר ןופ רעדניק ןייק טשינ רעמ ןדִיי ןענַײז ,סויציפָא רעה ,טנַײה;

 "ּ!המקנ ןופ רעדניק ןדִיי

 רעייז טימ רעדיל ןבַײרש; טָאװ ,רעבַײרש עשיטעווָאס עשידַיי יד יוװ ,ןעקנעדעג

 תעד לע; ןעמעוו ַײב ,שיקרַאמ ץרּפ יוװ ;ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןעייר יד ןיא "טולב

 קיליײה ,המקנ יד זיא קיליײה -- "םיא קָארבעצ; ַא טימ ןַײפ רעייז ךיז טמַארג "םוקמה

 ,רענַאזיטרַאּפ ןוא טַײלטכַאלש עשידלעה יד ,םירוביג יד ןענַײז

 -עה ,"רוכז, ןוא "תבהאו; רעדָא "םישודק ןוא םירוביג, םעלבָארּפ יד טרעוו ױזַא

 סעשיקרַאמ ףיוא) "סקיב יד ןוא טייקינייר יד; ,המקנ ןוא תונמחר ,םזיגַארט ןוא םזִיָאר

 לעוטקַא סרעדנוזַאב טציא זיא יז ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא ןדִיי יד ןופ טלעטשעג (ןושל

 וצ ,ךיוא ךיז ןרעה סע עכלעוו ןשיווצ ,סעקינמולש "עדלימ,, יד ןופ רָאכ םעד בילוצ

 ןעװעדלַאװג סָאװ ,רעבַײרש עשידִַיי לָאצ ַא ןופ ןעמיטש יד ,דנַאש רעסיורג רעזדניא

 ,ןשטַײד יד *ןפַאלקשרַאפ. טשינ ,ןלציל אנמחר ,לָאז'מ

 ןוא עלופסגנוטַײטַאב ,עקיניזפיט ערעדנַא ךָאנ ףיוא ןלעטשּפָא ךיז קיטכיוו זיא'ס

 םעד ןופ ןטנעמוגרַא יד רעביא טיג רע ּוװ ,"רוכז, סדנַאלרָא ןופ ןלעטש עשירעלטסניק

 ;ןַאזיטרַאּפ ןוא בר רעניטנַאטסנָאק-טלָא

 סָאד סָאװ :גנַאג ןַײמ טַאהעג רימ בָאה ךיא ןוא -- ...דָיי ַא ךיא ןיב טעז ריא יו --;

 -עג ךיא בָאה ױזַא ...ריא ךָאנ רעמ ךיז ןעמ טגָאי ,רעבושח זיא היח רעד ףיוא לכעלעפ

 -דנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא טקוקעגנַײרַא טנגוי רעד ןיא בָאה ךיא ןעוו ,לָאמִא ןטלַאה

 טױט ןפיוא טרַאװעג ןוא םעדיוב ַא ףיוא ןגעלעג ןיב ךיא ןעוו וליפַא ןוא ,קלָאפ רעז

 *,,,רעבָא טציא .,,ןטַײצ סנַאװעשורק ןיא

 ם ש ח ישודיק

 ךיא ,טרעקרַאפ :טשינ רָאג ןופ ּפָא טשינ ךיז גָאז ךיא .ּפָא טשינ ךיז גָאז ךיא ---;

 -ייב טיונעג ךימ ןוא ןדנובעג ךימ ןבָאה םינלזג יד ...ךיז ףיוא ןעמונעג רעמ ךָאנ בָאה

 ,הטיחש רעקיטולב רעד ַײב ,הליהק רעניטנַאטסנָאק-טלַא רעד ןופ הטיחש רעד ַײב ןַײז

 יז ןיא לדיר ַא ןבעגעג רימ רבק םענעפָא םַײב ןעמ טָאה םעד ךָאנ... :ןגיוא יד וצ ייוו

 טזָאלעגרעביא ךימ ייז ןבָאה הרובק רעד ךָאנ ...םעד ךָאנ ...לדיר םענרעצליה א ,טנעה

 דנו-ענ ןייגמוא לָאז רע ...ןענַאּפש ןסייהעג ךימ קזוח טימ ןוא דלעפ ןיא ןיילַא םַאזנייא

 רעד ןיב ךיא ,בר ןיב ךיא !הדע ןַײז ןבָארגַאב טָאה סָאװ ,בר רעד ,טלעוו רעד רעביא

 *.,הארוה-הרומ רעניטנַאטסנָאק-טלַא
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 תוכ 'למייגור ה 4.עש יט 9 װאס יד

 רעירפ ןיוש בָאה'כ סָאװ ,"רוכז; ןוא ?תבהאו; ןגעוו ןפַארגַארַאּפ יד ןעמוק רעטעּפש

 ,ןבעגעגרעביא

 ,רעטכיד ,רעבַײרש יד רַאפ גנוזַײװנָא-טנורג עשיגָאלָאדָאטעמ ַא ךיוא זיא סָאד

 ןַא ,רעלטסניק עשידִיי ערעדנַא ןוא רעליּפשיוש ,ןרָאסישזער ,רעקיטירק ,ןגרוטַאמַארד

 -גוריסַאּפ עכעלנע ןצַאשוצּפָא יו ןוא ןעגנורעַײפ-ץרּפ יד ןריפוצכרוד ױזַא יו גנוזַײװנָא

 .ןעגנוניישרעד ןוא ןעג

 גניטימ ַא ףיוא ,קרַאמ .ב ןופ רעטרעוו יד ןרעוו ןענַאטשרַאפ ןפרַאד טכיל םעד ןיא

 -גָאּפסערָאק-"ַאטַיי. ןופ עמַארגעלעט ַא טיול ,שדוח-ץרעמ ןופ בייהנָא ןיא עװקסָאמ ןיא

 -רַאװ ןופ פָאטעג יד ןיא ןדנַאטשּפיוא יד טנָאמרעד עדער ןַײז ןיא טָאה קרַאמ .ב, :טנעד

 ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןעייר יד ןיא רעפמעק עשידִיי רעטנזיוט יד ןוא קָאטסילַאיב ןוא עש

 -קַא ןייק ןעוועג טשינ ןענַײז -- טגָאזעג רע טָאה -- סָאטעג יד ןיא ןדנַאטשּפיוא יד

 טריפעג זיא ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא דנַאטשפיוא רעד ,גנולפייווצרַאפ ןופ סעיצ

 קראמ טָאה -- "קלָאפ רעַײא ןופ דובכ םעד טקידייטרַאפ; :גנוזָאל ןרעטנוא ןרָאװעג

 ."ןזיוװעגנָא

 רעמונ-ץרעמ ןיא דליב קידריווקרעמ סָאד ןייטשרַאפ ןעמ ףרַאד טכיל םעד ןיא

 רענליוו ןיא ףמַאק םוצ ךיז טיירג טנגוי עשידִיי, :ןטפירשפיוא יד טימ ?טייקינייא;

 ןופ גָאט ןיא קרַאטש ןַײז וצ ידכ ,ןעגנוביא עשיטסַאנמיג טכַאמעג ןבָאה ייז ,ָאטעג

 ."דנַאטשפיוא

 רימ ."ָאטעג רעד ןופ סנ; סקיווייל .ה ןצַאשּפָא ךיוא ןעמ ףרַאד טכיל םעד ןיא

 ףרַאד) ןלארשי ןעניפעג רימ יװ ,בר רעגיטנַאטסנָאק-טלַא ןימ ַא ןטרָאד ךיוא ןעניפעג

 "שודיק ןוא םוקמוא רעד ןופ רעגערט םעד ,(ןרעטש לארשי ןופ ּפיטָאטָארּפ ַא ןַײז

 יד ןיא ןדנַאטשפיוא יד סָאװ ,ןענַאטשַאב סנ רעד ךָאד זיא ןירעד ןוא .עיידיא םשה

 ,ףמַאק ןופ רָאנ ,גנולפייווצרַאפ ןופ סעיצקַא ןייק ןעוועג טשינ ןענַײז סָאטעג

 ףיוא רעמ ךָאנ ןעמענ ןופ רָאנ ..סעּפע ןופ ןגָאזּפָא ךיז טשינ טניימ סָאד ןוא

 ןליפַא ןפוא םושב טשינ טניימ סָאד .בר רעניטנַאטסנָאק-טלַא רעד טגָאז סע יו ...ךיז

 ,תוליבַא טימ ןעמוקּפָא טשינ רָאנ ,תוליבא יד ךיז ןופ ןכַאװשּפָא רעדָא ןעלסײרטּפָא

 טשינ ליװ סָאד רעבָא .בר רעניטנַאטסנָאק-טלַא רעד ןענופעגסיוא טָאה סָאד

 עשידִיי עשיטעווָאס יד ןגעק ןעלקיטרַא-גירק ענַײז רָאפ טצעז רע .רעגינ .ש ןייטשרַאפ

 ,רעבַײרש

 טײקטקינַײּפרַאפ, :רע טבַײרש ,1945 ,רַאורבעּפ ןט11 םעד ןופ לקיטרַא ןַײז ןיא

 -עמַא ןיא ןטעָאּפ עשידִיי עלַא טעמכ ןעמוק םיא וצ סָאװ ,לכה-ךס רעד זיא ןברוח ןוא

 ןוא רעטנומ ןַײז וצ דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא עיזעָאּפ רעשידִיי רעד רעביא ןזָאל ייז .עקיר

 טשינ סע ךיז ןענעק ןיילַא יז .טלעה סָאװ ,חרזימ םעד ןוא טלעוו עַײנ יד ןעגניזַאב וצ

 ?רעטנומ ןוא קיטומ ןַײז וצ טנלע ןשידַיי םעד ףיט וצ ןליפ ייז .ןעניגראפ

 -ייוו ןליפ דנַאברַאפ-ןטעװַאס ןיא ןטעָאּפ עשידִיי יד זַא ,גנורעלקרעד סרעגינ יש
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 ץ אר עמָאּפ ר צדנַא סקצלַא

 יד .לובליב ַא זיא ,עקירעמַא ןיא ןטעָאּפ עשידִיי יד יו .טנלע ןשידִיי םעד ףיט רעקינ

 לַײװרעד ןוא ,ןײלַא טנלע רעד עקַאט ךָאד ןענַײז דנַאברַאט-ןטעװָאס ןיא ןטעַאּפ עשידִיי

 ןוא ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןעייר יד ןיא "טולב רעייז טימ רעדיל/ רָאנ ייז ןבַיײרש

 ןיא וטעָאּפ עשידִיי יד ןגָאזסױרַא ךיז טגעמעג ןטלָאװ םעד ןגעוו רָאנ .רענַאזיטרַאּפ

 ,ןילַא עקירעמַא
 טַאהעג טָאה ָאטעג רענליוו רעד ןיא טנגוי עשידִיי יד ביוא זַא ,סיוא טמוק ,בגַא

 ףיט גונעג טשינ טָאה יז לַײװ ,רַאפרעד סע זיא *!קרַאטש ןוא רעטנומ ַײז, גנוזָאל ַא

 !ןיזמוא ןַא רַאפ סָאװ .טנלע ןשידִיי םעד טליפעג

 טלעוװ רעַײנ רעד, ןופ קזוח טימ טדער רע ּוװ ,לקיטרַא ןַײז ךָאנ געט עכעלטע

 לקיטרַא ןטייווצ ַא ?גָאט, ןיא טקורדעגּפָא רעגינ טָאה ,"טלעה סָאװ ,חרזימ םעד ןוא

 ןגעוו ןטרָאד טלייצרעד רע ."םזיטימעסיטנַא ןרַאפ ארומ ןופ רַאפעג יד; ּפָאק ןרעטנוא

 דיי רעד זַא;ק ,קנַאדעג םעד סױרַא טגנערב רענעי ּוװ ,ןהָאק .ל דיוד ןופ לקיטרַא ןַא

 ,ןבעל סָאד ןעמענ ,ןלציל-אנמחר ,ןיילַא ךיז :ךַאז ןייא רָאנ ץוח ַא ןָאט טשינ רָאג ןעק

 ."ףוס ַא םיא וצ ןכַאמ טעװ אנוש רעד זיב ןטרַאװ טשינ

 "ושז רדסכ זדנוא לָאז ןעמ ביוא ,ןטלַאהסיוא רימ ןלעװ גנַאל יו, :טגערפ רעגינ

 לופ ןבעל ַא יו רעסעב זיא עדריוו טימ טױט ַא, --- זַא ,ןַײרַא ןרעיוא יד ןיא ןעשז

 טשינ ךיז רימָאל --- ןוא; :רֶע טגָאז רעטַײװ ןוא "?גנורעדינרעד ןוא עיצַאדַארגעד טימ

 רעשיגַארט ַא ןרעוו ןעק םידיחי עשידִיי ןופ ?עידעגַארט טכעלנעזרעּפ , יד טָא -- ןראנ

 ,?קלָאפ ןשידַיי ןצנַאג םענופ ןבעל םעניא חוכ רעוויטקורטסעד רָאג-זיב ַא ןוא

 -גנולפייווצרַאפ, ןוא ?רעשזושז, יד ןופ רענייא ךָאד ןיא ןײלַא רעגינ רעבָא

 ליצ ןייק ןוא וויטקעּפסרעּפ ןייק ךיז רַאפ ןבָאה טשינ לָאז ןעמ ביוא לַײװ ,?רעטיירּפש

 עַײנ יד שטָאכ -- ,ןפמעק וצ סָאװרַאפ "טלפה סָאװ ,חרזימ ַא ןוא טלעוו רעַײנ ַא; ןופ

 ןגיילוצ ןפרַאד ךיוא טעװ דיי רעדעי ןוא ,ןעמוק טשינ ךיז ןופ ןײלַא ךיוא טעוװ טלעוו

 -רַאג דִיי ןרַאפ עקַאט ךָאד טבַײלב טלָאמעד -- ,ןעגנערב וצ יז עציילּפ ןוא טנַאה ַא

 .ןבירשעג טָאה ןהָאק .ל דיוד יוװ ,ןבעל סָאד ךיז ןעמענ ץוח ַא ןָאט וצ טשינ טשינ

 ןרעה ןוא ןעגנערבסורַא טציא ןעק דיי ַא זַא ,ןרזחרעביא ןיא רדסכ טלַאה רעגינ

 -ןדלטה ,תוללק-החכות ,ןעיירשעג-המקנ ןייק טשינ ןוא ,םזיגַארט ןוא רעיורט זיולב

 קיטומ ."קיטומ; ןליפַא רָאנ ,"רעטנומ , רָאנ טשינ ןַײז טשינ ןעק דיי ַא זַא ,ןעגנַאזעג

 ,קידנסיוו טשינ ןוא ,דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא זיולב ןַײז ייז ןענעק ,רע טגָאז ,רעטנומ ןוא

 זַא ןבירשעג ןרָאיַארַאפ ךָאנ ךיא בָאה לקיטרַא סנהָאק ,ל דיוד ןופ ,ךיז טייטשרַאפ

 רעשיטקַארּפ רעד ןיא ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םוצ ןדנעוװנָא עירָאעט יד לָאז ןעמ ביוא

 וצ וטַאטלוזער עקירעיױרט רעייז וצ ןעגנערב סע טעװ ,טייקיטעט רעכעלגעטיגָאט

 ןרערט טשינ ,ןצכערק טשינ .םוקמוא ןוא גנולפייווצרַאפ ,שואי וצ ,טײקיטנעהּפָא

 םשה-שודיק ןופ עיצַאקיפירָאלג זיולב וליפַא טשינ ןוא םזיגַארט ןוא רעיורט טשינ

 ענעבילבעגנבעל יד ןעװעטַאר ןלעװ ,אנוש םעד ןגָאלשרעד ןענעק םוטרעריטרַאמ ןוא
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 תוכ למ-יגור ה עשיט 9 װָא ס יד

 עשַיָארעה ,ןטַאט-ןדלעה ,םישעמ קיטיונ ןענַײז םעד רַאפ .עבורח סָאד ןטכירפיוא ןיא

 -טסבלעז ןלַאנָאיצַאנ ןייק ןײגַאב טשינ ןליוו רימ ביוא ,ןטסעמרַאפ ןוא ןעגנוגנערטשנָא

 ,דרָאמ

 בר רעניטנַאטסנָאק -טלַא רעד טלעטשעגקעװַא ךיוא םעלבָארּפ יד טָאה ױזַא

 ,"רוכז, גנולייצרעד סדנַאלרָא .ה ןיֹא

 טַײציהמחלימ ןיא

 קלָאפ ןַײמ זַא ,סע טגָאז רעוו

 ןריולרַאפ ןיוש טָאה

 ?ןטרכיז ןקיטכעמ ןיז

 טיהרַאפ ץלַא זיא'ס .טקנעדעג קלָאפ ןַײמ

 טימעג ןַײז ןיא קיבױלג ןוא ַײרטעג

 .קיבײא ףיוא

 .("גיז םוצ, ךובלמַאז ןיא ןײטשפַאה דיוד)

 ןיב) טייקשידִיי-שטנעמ ןַארַאפ ןוא (םוקמל םדִא ןיב) טיײקשידִיי-טָאג ןַארַאפ

 טייקשידִיי-שטנעמ יד טָאה ץרּפ .רעכעלטעג ךָאנ טשינ ביוא זיא סָאװ ,(ורבחל םדָא

 ןדִיי עשיטעוװָאס יד ןענַײז ןיז םעד ןיא ."רעכעה ךָאנ טשינ ביוא, רַאפ ןטלַאהעג

 ןדַיי יד יװ ,םורפ רעקינייװ ןענַײז ןוא רעקינייו רשפא ןענעװַאד ייז שטָאכ ,רענַאיצרּפ

 ,רעדנעל ערעדנַא ןיא

 -לָאג, יד טייקשידַיי ןופ ןסירעגרעביא טשינ ןבָאה דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא ןדִיי יד

 -עג םירוסי-המחלימ יד ןיא ןוא ,ןעגניר עַײנ ןבעגעגוצ ךָאנ ריא וצ רָאנ ,"טייק ענעד

 ייןעגניר עטמָאקלופרַאפ רעמ טרעטַײלעג ןוא טקילײה

 ןעמונעג רעמ ךָאנ בָאה ךיא ,טרעקרַאפ :טשינ רָאג ןופ ּפָא טשינ ךיז גָאז ךיא;

 -יטרַאּפ רעשיטעווָאס ןוא הארוה-הרומ רעניטנַאטסנָאק-טלַא רעד טגָאז ,"...ךיז ףיוא

 סָאװ ,עשיטעוװָאס-קיטרַאנגיײא ןַא ,טייקשידִיי טרָאס רעַײנ ַא ,בר טרָאס רעַײנ ַא .ןַאז

 -ָאס ןופ ןבעל םעד ןיא ַײס ,עיצידַארט ןוא עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא ַײס טלצרָאוװ

 ,דנַאברַאפ-ןטעוו

 שיטקַאפ םורַא טמענ ןוא ןינע רעטיירב ַא רעייז ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא טייקשידִיי

 ןכירטש לָאצ ַא ףיוא ןזַײװנָא רָאנ ךיא ליוװ ָאד .ןדַיי ןופ ןבעלסיוא ןוא ןבעל עצנַאג סָאד

 קרעװיעזָארּפ יד ןיא טכַארבעגסױרַא ןרעוו סָאװ ,טייקשידִיי רעשיטעווָאס רעד ןופ

 ,"גיז םוצ, ךובלמַאז ןשיטעווָאס םעד ןופ

 ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,אנוש ַא ןופ טכיזנָא ןיא זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא'ס

 ןלָאז ,רעדנעל ןוא רעקלעפ ןופ גנוטכינרַאפ ןוא גנוטָארסױא רעכעלבעטשכוב .ַא ףיא

 רעייז ןופ רבע םעד ןיא ןוא רוטלוק רעד ןיא ןפיטרַאפ רעמ ךיז ןדִיי עשיטעווָאס יד
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 ץ נא ר עמָאּפ ר עד נא סקעלא

 ןיא הרובג רעַײנ טימ ןרעצנַאּפרַאפ ךיז ןוא גנורעטסַײגַאב ןוא טומ ןּפעש וצ קלָאפ

 .םוטעמוא ןדִיי עלַא טימ לַאפ רעד ןעוועג ךיוא זיא סָאד יװ ,םויק רעייז רַאפ ףמַאק םעד

 ס} טייג טייקמורפ ןיא טשינ

 ,ןטלַאהעג טשינ גנַאל ךימ רע טָאה רדח ןיא רָאנ ,דִיי רעמורפ ַא זיא עטַאט ןַײמ,

 ."ןרעוו ןגיוושרַאפ טשינ לָאז טולב שידִיי זַא ,ןטָאבעג טָאג טָאה סיוועג זַא ,ךיא סייוו ךָאד

 ןוא ."דַײא טשטנעב עמַאמ רעַײא, גנולייצרעד סניבַאר .י ןופ דלעה רעד ,דיוד טגָאז סָאד

 :סָאװ:טָא ךָאנ זדנוא טלייצרעד ןיבַאר

 טימ דיוד ןענופעג טציא ךיז טָאה ןענַאּפעטס םעד טָא ייב בוטש ןיא;

 ךוא ןבעל ןטימ ןריקיזיר זומ רע זַא ,םורפ ױזַא זיא דיוד זַא ,ןגָאז .ןיז ענַײז

 ?טָאטש רעד ןיא העבש ןציז טגנידַאבמוא

 -כַא ןוא ַײשּפָא רעמ העבש זיא ,סנטשרע .סע טייג טייקמורפ ןיא טשינ;

 סָאװ ץלַא זַא ,טמיטשעג ױזַא טנַײה דיוד זיא ,סנטייווצ ,טייקמורפ יוװ ,גנוט

 -ייו זיב ,טולב זיב זיא םיא .ןָאט רע טעװ ,טייקשידַיי ןזַײװסױרַא רָאנ ןעק

 "םוי ושידִיי ַא ןופ ץנַאלג רעד .ןדִיי ַא ןופ לגָאנ רעטסדנימ רעד רעַײט גָאט

 טנַײה .רעדניק עשידִיי ןופ ןח רעד ,היוול רעשידִיי ַא ןופ ןייוועג רעד ,בוט

 ךוז ַא דוד רע זיא טנַײה ,ןוז סרוביג םעד ןועמש ,דיוד רָאנ טשינ רע זיא

 ןיא רעדניק ענַײז טלעטש רע .ךלמה-דיוד רשפא רע זיא טנַײה ,קלָאּפ ןופ

 צשישטַײד ןכַארק ..,רעירפ ןלעװ טנעה ענַײז ןיא רָאנ ,ןעמוקמוא ןעק רע .ןָאק

 ןקידעכָאװ ןופ טשינ .הליפת ַא ךיז רַאפ ןָא טביוה רע ןוא !המקנ -- סנברַאש

 סצ ןוא .ןושל-עמַאמ ףיוא רָאג רָאנ ,רוזחמ ןקידבוט-םוי ןופ טשינ ,רודיס

 רעד :טקידנערַאפ טשינ ןוא ןביױוהעגנָא טָאה רוביג-ןועמש יװ ,ןָא ךיז טבייה

 ןעמ יוו ,ןגיוושעג ןוא ןעזעג טסָאה ..בקעי ןופ ,קחצי ןופ ,םהרבַא ןופ טָאג

 ..ףלעה ,טָארט רעזדנוא שטנעב ,תוחוכ טציא ביג ...טדנעש ןעמ ןוא טכעש

 ":ףלעה ,ןקיליטרַאפ ןוא ןכערב ,ןקיטש .,ןגרעוו ףלעה

 "רעטייוו יד ןיא טכַארבעגסױרַא ךיוא טרעו סָאד .סע טייג טייקמורפ ןיא טשינ
 :תורוש עקיד

 -רעד עילע טָאה ,דיוב רענעביוהעגפיוא ןַא טימ ןגָאװ ַא קידנעייגַײברַאפ,

 רעדִצי טָאה טנעה יד ןיא .קידבוט:םוי ןָאטעגנָא ןדִיי ערעטלע עכעלטע ןעז

 סָאװ -- .לטסעק ןגָאלשרַאפ ךעלגנעל ַא ןטלַאהעג קיטכיזרָאפ ייז ןופ רענייא

 ןדִיי יד ןבָאה --- ,תורות-רפס -- .טגערפעג ייז ַײב רע טָאה -- ?סע ריא טריפ

 ףיוא -- ןזָאלרעביא טלָאזעג ייז רימ ןבָאה ןעמעוו ףיוא ןוא -- .טרעפטנעעג

 "!?םמש חמי ,סנמה יד
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 תהו כ ל טי גו ר ה שש י ט ל װ ָא ס י ך

 ..!תויתוא ענטַארדַאװק יד

 -ייצרַאפ רעד ןיא טכַארבעגסױרַא ךיוא טרעוװ סָאד .סע טייג טייקמורפ ןיא טשינ

 -רַאפ ַא ןגעוו טלייצרעד טרעו טרָאד ."תויתוא ענטַארדַאװק יד, קרַאמ .ב ןופ גנונעכ

 ןופ גנוליײטּפָא ןַײז טימ זיא סָאװ ,ווָאליַארזיא ןָאסמַאס ,דַיי-גרַאב רעזַאקװַאק ןטעדנווװ

 הטיחשייצַאנ רעד ךָאנ ןענופעג ןטרָאד ןוא לטעטש ַא ןיא ןַײרַא ײמרַא רעטיור רעד

 ,לכיב שידִַיי טושּפ ַא .לכיב ַא -- דניק ןבעל ןוא, שודק ַא ,דניק שידִיי ַא ןדַיי רעביא

 ףיוא ...טשימעגּפױא ,ןפָא ןגעלעג זיא לכיב סָאד .טפירש םענטַארדַאװק טימ טקורדעג

 םעד ןופ טולב סָאד .קעלפ-טולב רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעטעלב ענייר יד ןופ םענייא

 רענייק ןעוו .ךיז ַײב סע טלַאה ןוא ןסירעגסױרַא טַאלב סָאד טָאה ווָאליַארזיא ...דניק

 ..תויתוא עמוטש יד ףיוא טקוק ןוא סיוא סע טכַײלג ,סױרַא סע רֶע טמענ ,טשינ טעז

 יז ןלעװ תויתוא ענטַארדַאװק יד טָא ףיוא טולב-רעדניק ןּפָארט םעד-טָא רַאפ --

 רעד ןקרַאמ .ב וצ טגָאז ,"סופ ַא קירוצ ןױרעוװו סופ יד רָאנ לָאז ,ןלָאצַאב רעַײט רימ

 .תויתוא ענטַארדַאװק יד ןענעייל טשינ וליפַא ןיילַא ןעק סָאװ ,דַיי-גרַאב רעזַאקװַאק

 סנַאמקילַאפ .י ןופ תורוש עקידנגלָאפ יד ןיא טכַארבעגסױרַא ךיוא טרעוו סָאד

 ןבילבעג לקינייא-רוא ןַײז טימ זיא סָאװ ,השמ ןדִיי ןטלַא רעייז םעד ןגעוו גנולייצרעד

 -ַאבסיוא םינכש רענַיַארקוא ןופ ןענַײז ןוא עיצַאּפוקֶא רעשיצַאנ רעד רעטנוא ןקעטש

 רע .שידִיי -- ןבַײרש רעַײא טנרעלעג רע טָאה ןעקנימינב טימ, ;ןרָאװעג ןטלַאה

 -עייל ןוא ןבַײרש ןענרעל ןוא ייה ןיא ןצעזקעװַא ,לַאטש ןיא ךיז וצ ןעמענ םיא טגעלפ
 יד ןענעק לסיב ַא שטָאכ דניק סָאד לָאז; :טגָאזעג רע טָאה ןרַאכַאז ןוא רימ וצ .ןענ

 סע לָאז רָאנ ,טשינ ךיא סייוו ,ןענרעלסיוא ןזַײװַאב ךס ַא לעוו'כ יצ .ךַארּפש עקיזָאד

 ?...סנַײמ סעּפע ןבָאה ךיז ןיא

 םאידוביכ ןוא ןב-דוביכ ,בָאידוביכ

 עילע; סנָאדרָאג .ש ןיא טלַאהניא םעַײנ ַא טימ רעטרעוו עטלַא ןענַײז טָא ןוא

 ??ןידוהעי

 ןענעגעזעג םַײב טגָאזעג רימ וצ (קישטנעב) רע טָאה -- ,בָא-דוביכ --;

 -ַאט ,טרָאד .סעיציזָאּפ שעטשרעדָאפ יד ףיוא ןבעגּפָא טציא ןעמ ףרַאד -- ,ךיז

 .בָא-דוביכ ןטסנעש םעד ּפָא רעטציא רימ ןביג ,עט

 ?ןב-דוביכ ןוא --

 טייטש ןבידוביכ .בָא-דוביכ םעד ןגעוורעביא ךָאנ טעוװ ןב-דוביכ -

 עַײנ יד ףיוא -- ?ּוװ -- .ןזַײװַאב סָאד ןלעװ רימ ןוא ,רעכעה ךס ַא טציא

 ןלעוװ רימ ּוװ ,רעדלעפ עַײנ יד ףיוא ,ןגַײטשּפָארַא ןלעװ רימ ּוװ ,ןגערב

 ."טנעה ערעזדנוא ןגיילוצ ןלעװ רימ ּוװ ,ןדָאװַאז יד ףיוא ,ןעייזרַאפ טיורב

 ריא טָאה ָאד .ןטרעוו ןוא ןעגנונַײשרעד ןטסעמ וצ סָאמ עַײנ א ןַארַאפ זיא ָאד
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 -נַאדעג ןוא ןליפעג ,דנַאלמיײיה ןוא קלָאפ םוצ עביל עשיטָאירטַאּפ ,עשיטסיוויטקעלָאק

 רעַײנ .טסעמרַאפ ַא ךיז ןשיװצ ןריפ טנָארפ-םייה רעד ןוא טנָארפ-טכַאלש רעד .ןעק

 ַא ףיוא טייקשידִַיי ,בא-דוביכ ןופ ןעלגָאל עשידִיי עטלַא יד ןיא ןַײװ רעשיטעווָאט

 ,עפוטש רעיינ

 סניבַאר .י ןיא רימ ןעניפעג סעמַאמ עַײנ ךיוא .ןיז ןוא סעטַאט רָאנ טשינ ןוא

 :?ךַײא טשטנעב עמַאמ רעַײא ;

 -ַאמ רעַײא ,ךַײא טשטנעב עמַאמ רעַײא ...ענַײמ ןיז ,ענַײמ רעדניק ---;

 -ענ ערעַײא ןלָאז ..ןבעגעגטימ ץרַאה ריא ךַײא יז טלָאװ ,טנעקעג טלָאװ עמ

 לעװ ,ןפרַאד ןעמ טעװ ןוא ..,םיאנומשח יװ ,ןדלעה יװ ןעגנילק ןדִיי ַײב ןעמ

 -לַאזעג עסיורג ,ןרערט .ןעמוק ףליה וצ ךַײא ןוא רעטסעווש יד ןעמענ ךיא

 .."טנייוועג טשינ טָאה יז רָאנ ,ןלַאפעג ןּפיל יד ףיוא ריא ןענַײז ןרערט ענעצ

 רענרעק ןפיוה א ןוא דרע עלעקעז א

 -לַאװג םעד ןעמ טזַײװ "ןעקנעדעג וצ דיל ַא; ןבעל סנעּפָאש ןגעוו םליפ םעד ןיא

 ַא םיא טגנערב ןעמ ןעוו ,רעקיזומ ןסיורג םעד ףיוא טכַאמ סע סָאװ ,קורדנַײא ןקיד

 ,ןליױּפ --- דנַאלמייה ןַײז ןופ דרע עלעקעז

 לארשי:ץרא טימ ךעלעקעז םויה:דע ךָאנ ןעמ טצונַאב ,טנַאקַאב יװ ,ןדִיי יב

 "תונתמ ַײרד,, ןיא ,ןַײרַא רבק ןיא ןדַיי ענעברָאטשרַאפ יד ןבעגעגטימ ןרעוו סָאװ ,דרע

 ,דרע לארשי:ץרא יד בילוצ שודק א ןזיוועג וליפַא ץרּפ זדנוא טָאה

 םעד ןופ גוצסיוא םעד ןענעייל םַײב ןרָאװעג טרירעג קרַאטש ןטלעמונַא ןיב ךיא

 טָאה סָאװ ,ןיועל עווַײּפ רעטסוש רענליוו ןטלַא םעד ןופ ןרעוועקצוס .ַא וצ ווירב

 ;דַאבַאכשַא ןטַײװ ןיא המחלימ רעד תעב טלגָאװרַאפ

 ךיא .ענליוו ןייק ןרעקוצמוא ךיז גנונעּפָאה ןַײמ סיוא טייג טכיל ַא יו
 ריא ךיא ליוו רעבירעד .ןגעוװַאב טשינ ךיז ןעק ןוא סיפ ענעמונעגּפָא טימ גיל

 רעקילייה רעזדנוא ןיא ןרעקמוא ךיז טעװ ריא רָאנ יװ זַא ,ןגָאזוצ רימ טלָאז

 -גירג רימ טעוו'ס .דרע עלעקעז ַא ןקישוצ ןטרָאד ןופ רימ ריא טעװ ,טָאטש

 ."עגליוו ןופ ךעלעדמעז יד ךיז ףיוא ןליפ לעוו'כ ןעוו ,רבק ןיא ןַײז רעג
 ךָאנ דנַאברַאפ-ןטעװָאס םעד ןיא טייג ...דרע עלעקעז םעד ...ןופ לוגליג רעד ןוא

 ןָאדרָאג .ש .רעלופסגנוטַײטַאב ןוא רעקידריוװקרעמ ,רעקידשרעדנַא ,רעַײנ ,רעטַײוװ
 :ןפוא ןקידנגלָאפ ןפיוא סיוא סָאד טקירד

 ַא ענעשעק ןופ ןעמונעגסױרַא ןידוהי הילדג טָאה ךיז ןענעגעזעג םִילב ,

 ,םילשורי ןזָאלרַאפ םַײב --- :ןעילע םענַײז ןוז םעד ןזיוועג ןוא רענרעק ןפיוה

 ךעלעברָאט ךיז טימ ןעמונעגטימ ןדִיי ןבָאה --- ,טגָאזעג םיא וצ רע טָאה --
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 ,רימ .דרע רעייז ןוא דנַאל רעייז ןופ רכז ַא ךיז טימ טריפעג ןבָאה ייז ,דרע
 ןענַײז רימ ,רעדנעל עדמערפ ןייק ןיא קעװַא טשינ ןענַאד ןופ ןעייג ,עילע
 ,העירז יד ךיז טימ רימ ןעמענ זיא .דנַאל םענעגייא םעניא ךיז יב טרָאפ ךָאד
 רעכלעוו ,קילג םענעסירעגרעביא רעזדנוא ןופ ,קילג רעזדנוא ןופ רכז ַא יו
 ."ןרעקמוא ךָאנ ךיז טעוו

 לעטש רעדנַא ןַא ןיא טרעוו "דנַאל םענעגייא, ןופ וויטָאמ רעשיטָאירטַאּפ רעד

 :טרעלקרעד סָאװ ,ןעילע ןופ טקירדעגסיוא

 רעדורב ַא --- שטנעמ רעדעי ,םייח ַא -- בוטש עדעי

 -גַײרַא ןלעוו רימ ןיהּוװ ,בוטש רעדעי ןיא ,רימ ןעייג תולג ןיא טשינ ---ש

 -עגעגַאב ןלעװ רימ ןכלעוו ,שטנעמ רעדעי !םייה ַא ןפערט רימ ןלעװ ,ןעמוק

 -עג ךימ טָאה הכולמ יד .רעדורב ַא יװ ןעמענפיוא זדנוא טעװ ,געוו ןיא ןעג

 -עזדנוא הכולמ יד .ףלח ןרעטנוא ןופ ןריפסורַא ךַײא לָאז ךיא ,רעהַא טקיש

 | ,?ןזָאלרַאפ טשינ ךַײא טעװ ער

 ,םיטילּפ ןייק ןענַאד ןופ סױרַא טשינ ןריפ רימ, :טגָאזעג עילע טָאה רעטַײװ ןוא

 רעדלעפ יד וצ ןעמענ ךיז טעװ סָאװ ,ײמרַא עטריזינַאגרָא ןַא סױרַא ןטיילגַאב רימ

 ןייא ןופ ןעוועג םיטילּפ עשידִיי עלַא טשינ ןענַײז טעז ריא יוװ ."סענישַאמ יד וצ ןוא

 ,סיצַאנ יד רעטנוא ןעװענַאזיטרַאּפ ןבילבעג עילע רעבָא זיא ןיילַא .טינש

 ידנוא ןיא ןָא טמוק סָאװ ,רענייא רעדעי ---;/ :טגָאזעג עילע טָאה סעּפע ךָאנ ןוא

 ,דרע רעשיטעווָאס רעד ףיוא ןעװענַאזיטרַאּפ טייג רע זַא ,ןסיוו ףרַאד ,דַאירטָא רעז

 זיא סָאד ."ןָאיַאר ןלַאנָאיצַאנ ןשידִיי ןַײז ןיא ןַאזיטרַאּפ ַא זיא רע --- סעּפע ךָאנ ןוא

 !דַיי ןימ רעַײנ ַא סעּפע רָאג עקַאט ךָאד

 ...לוגליג רעשירָאטסיה רעװַאקישט ַא ךָאנ זיא טָא ןוא

 טלייאעג טָאה רע .רעכוטסַאּפ יד ןופ שארב ןעגנַאגעג זיא ןילכַאר ףסויפ

 ערעזדנוא סָאװ ,וט ןוא ,ףסוי ,טשינ ךיז םעש --- ,יפ סָאד ןרִיוקַאװע סנטַײצַאב

 יד עשטַאקרַאפ ,לוויטש יד ךיז ןופ ּפָארַא ףרַאװ .ןָאטעג ןבָאה וניתובַא-תובָא

 "עג ךיוא זיא ּוניבָא בקעי .ךוטסַאּפ םעד ןעזרעד ריד ןיא ןעמ לָאז ןוא ןזיוה

 -עגיובעגנַײא סָאװטע רעקיסקּוװ רעד ןפורעגּפָא ךיז טָאה --- ,ךוטסַאּפ ַא ןעוו

 ,סעדערעשט עבלעז יד ךָאנ ןלעוװ רימ ,ףסוי ,השקשינ -- ,ןַאמביל עשוהי רענ

 ."קירוצ ןבַײרט ,עטרעמעג ןוא עטרעּפכורפעג

 עכעלטכישעג ַא ,לוגליג רעקירָאי-טנזױט ַא ױזַא יו ליּפשַײב ַא רעדיוו זיא סָאד

 ןדַיי ןעװעטַאר וצ ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא ,ןטַײצ עשילביב יד טימ שזַא עיצַאיצָאסַא

 ,םוקמוא ןופ
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 ןצנַאט רבק םרעלטיה ףיוא

 ,ןוחטיב ,טפַאשדניירפ-רעקלעפ יוװ ,טײקשידַיי רעשיטעווָאס ןופ ןכירטש-טנורג

 :ןעלטיּפַאק "לָאטיּפש ןיא; ענַײז ןיא ןיקמורפ .א ןופ טכַארבעגסױרַא ךיוא ןרעוו

 םלוע םעד רָאנ ,ןווָאנרימס טשינ דָאגָאב טָאה -- ?ךיא ץנַאט סָאװ =

 ןגָאז דַיי ַא טגעלפ ,סנטשרע .ץנַאט ןכַאפַײרד ַא ץנַאט ךיא -- .טגערפעג

 ןופ טַאדלָאס ןייק טשינ ןעד ךיא ןיב .ןצנַאט ןייג -- ןטַאדלָאס ןיא ןייג ףיוא

 -כירּפש ַא סָאװ ,ןיז םעַײנ םעד ןופ ליּפשַײב ַא בגַא זיא'ס) ?ײמרַא רעטיור רעד

 (.פ .א -- לינָאריא ןעוועג סָאד זיא רַאצ ןרעטנוא .ןעמוקַאב טָאה טרָאװ

 טעוװ סָאד ;ןעמ זומ ןצנַאט, :ץנַאט -- הסיסג רעד ףיוא ןדִיי ןגָאז ,סנטייווצ

 -עג טשינ םילבונמ עשיטסירעלטיה יד ןעד ןבָאה ,"ןדַײמסױא טשינ םענייק

 טיג רע -- ,טנוזעג דלַאב ןיוש ךיא ןיב ,סנטירד ,ןוא !ץנַאט םוצ ךימ ןבירט

 -רַא עקטעּפָאל יד זַא ,טסייה סָאד ,ןגיובנלע ןקניל ןטימ רעה ןוא ןיה ריפ ַא

 ןוא .טנָארפ ןפיוא רעדיוו רעכיז רימ ןעייג גנילירפ וצ --- .לסיב ַא ןיוש טעב

 עשירעלטיה יד ןוא .ןדִיי ןגָאז ,"ץנַאט םוצ יו; זיא טנָארפ ןפיוא ןייג רימ ַײב

 -עצ ףיוא !ןַײרַא דרע'רד ןיא ןגָאלש ןלעוװ ןוא ןגָאלשעג רימ ןבָאה ןטידנַאב

 -נערבמוא ןליוו סָאװ ,םינימה לכמ ןטסישַאפ עלַא ,ןטסירעלטיה עלַא שינעקיּפ

 ךיא ףבעל לעוװ ןוא ךיא בעל -- רעקלעפ עלַא ,קלָאפ ןַײמ ,דנַאל ןַײמ ןעג

 "!ךיא ץנַאט רבק רעייז ףיוא ,ץנַאט

 :רעפעפ קיציא ןופ תורוש יד ןָא ךַײא טנָאמרעד סָאד

 ...םיאתש יד שינעקיפוצ ףיוא ןוא;

 !ןצנַאט רבק סרעלטיה ףיוא ךָאנ לעוויכ

 "!ךַיי ַא יב ךיא

 ץרּפ טימ ןעמַאזצ המילש הנומאב טביולגעג ךיוא טָאה דַיי רעשיטעווָאס רעד

 -- זַא ,ןשיקרַאמ

 ,זרע רעד ףױוא דִי ןייא ןבַײלב וליפֲא טעו'ס ביוא;

 -- "!ןבעל קיבײא טעוװ סע ןוא קלָאפ ַא ןַײז טעװו

 -- זַא ,ןענַאמקילַאפ .י טימ ןעמַאזוצ טביולגעג ךיוא טָאה רע יו

 -עשטרָאקסיוא טשינ ןוא ןעגנערבמוא טשינ יז טסעוו ,טלעוװ ַא זיא טלעװ יד,
 "יןעוו

 .גיז רעד ןעמוקעג זיא טלעװ ןוא שטנעמ ןיא ןביולג ןפיט םעד-טָא קנַאד ַא
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 תוכ למ-יגור ה 4.עש יט ע װאס יד

 טפַאשדנַײרפ

 -עג זיוה-רעדניק ןופ סגעווקירוצ ףיוא ךיא בָאה -- ,טקרעמַאב בָאה ךיא ---/

 ..ןטיבעגרעביא ןצנַאג ןיא טַאהעג לָאמ ַא טימ ךיז טָאה ריא --- ,ןוװָאקויריב וצ טגָאז

 ,טנעקרעד דלַאב טשינ ךַײא טָאה ענַאשז ןעוו ,ןַאד טָא

 ןבילבעג זיא ןוא ווָאקויריב טרעפטנעעג קילַײא טָאה -- !ךַאז ערָאלק ַא --;

 זחמ ענַאשז -- .טנַאּפשעג ןבָאה רימ רעכלעוו רעביא ,עטָאלב רעד ןטימ ןיא ןייטש

 "!קיטכיוו רעייז זיא סָאד !טנעקרעד יז ןכלעוו ,ןשטנעמ ןייא שטָאכ ןבעל ןיא ןבָאה

 דױד רעלעטשטפירש רעשידִיי-שיטעװָאס רעסיורג רעד זדנוא טלייצרעד ױזַא

 ךובלמַאז ןשיטעװָאס ןטסַײנ םעד ןיא "טפַאשדניירפא עלעווָאנ רעד ןיא ןָאסלעגרעב

 -רעקלעפ ,טפַאשדנַײרפ-ןשטנעמ רעשיטעוװוָאס ןגעוו זדנוא טלייצרעד רע .?גיז םוצ;

 .טפַאשדנַײרפ

 ,שַא םולש טגָאזעג טלָאװ -- ה"שת תנש ןיא דניק שידִיי ַא -- ?ענַאשז זיא רעוו

 שיטעווָאס ַא זיא ענַאשז רעבָא .גנולייצרעד עכעלנע ןַא םיא ַײב עקַאט טסייה טע יוו

 ןיא "דניק שידִיי, סשַא םולש ןופ שרעדנַא רעבירעד םיטרּפ ךס ַא ןיא זיא יז ןוא דניק

 ?טנעמוקָאד ַא? ןזיוװעג םיא טָאה -- .,ןָאסלעגרעב טלייצרעד -- ,ווָאקויריב .ןליופ

 -ירטעמ/ ןימ רעַײנ ַא --- סוחי סענַאשז ןגעוו רעטומ סענַאשז ןופ ווירב ַא זיא סָאד,

 :רעטרעוװ יד טימ ןָא ךיז טבייה סָאװ ,"עֶק

 -עג לָאז ןעמ ,ךיא טעב ,ןלַאפנַײרַא טשינ לָאז דניק ןַײמ טנעה יד ןיא ןעמעוו וצ;

 עקנַאזיטרַאּפ ַא ןופ דניק ַא זיא'ס :ןעקנעד

 ..עקירטעמ עשיטעווָאס ַא ,"עקירטעמ; ןימ רעַײנ ַא ,טנעמוקָאד רעוװַאקישט ַא

 ןיא ריא ןעמ טָאה ,ןדײרוצסױרַא ןעװעג רעווש זיא עינעה ןעמָאנ ןשידִיי ריא

 ..ענַאשז ןבעגעו ןעמָאנ ַא לייט ןשינַאזיטרַאּפ

 וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,סור ַא ,רעילפ רעשיטעווָאס ַא -- ?וָאקויריב זיא רעוו ןוא

 -עגרעבירַא רעטעּפש טָאה ןוא "דרע רעסיורג; רעד ןופ רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןעִילפ

 ךיז לָאז סע ידכ ,זיוה-רעדניק רעװקסָאמ ַא ןיא דניק-ןענַאזיטרַאּפ שידִיי סָאד טריפ

 ,טייקרעכיז ןיא ןעוװעדָאה

 זומ ענַאשז --- גָאז סװָאקויריב ןופ טייקיטכיוו יד טכַײרטשרעטנוא ןָאסלעגרעב

 ןַארַאפ םעד ןיא זיא סע לַײװ !טנעקרעד יז ןכלעוו ,ןשטנעמ ןייא שטָאכ ןבעל ןיא ןבָאה

 ַא יו טקנוּפ .קלָאפ ןשידַיי ןצנַאג ןרַאפ טניימעג ךיוא זיא סע לַײװ .ןיימ רעפיט א

 .קלָאפ ַא ךיוא זומ ױזַא ,דנַײרפ ןייא שטָאכ ןבעל ןיא ןבָאה זומ שטנעמ

 -טשינ ןענופעג ךיז ןבָאה רעדנעל עטריּפוקָא-יצַאנ יד ןיא ןליפַא זַא ,ןסייוו רימ

 ,ענעסקַאװרעד ןוא רעדניק עשידִיי טעװעטַארעג ןוא ןטלַאהַאבסיױא ןבָאה סָאװ ,ןדַיי

 ןעועג ןענַײז סע ,תמא בעל סָאד םעד רַאפ וליפַא קידנבעגּפָא ןוא קידנריקיזיר

 .ןלַאפ עכלעזַא קינייוו

 ןעגנונעכייצרַאפ עשירעלטסניק רעבָא ךיז ןעניפעג "גיז םוצ, ךובלמַאז םעד ןיא
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 ץנ אר עמָאּפ ר עדנַאסקעלַא

 םוצ ,זיא סע עטכישעג עכעלרעדנּוו ַא רַאפ סָאװ .ןעגנוריסַאּפ עתמא עכלעזַא ןופ

 רעד ןכלעוו ,לגנַיי-רענַאזיטרַאּפ ןשידִיי םעד ןגעוו ?עקטָאמ, סָאטיס לווַײּפ ,ליּפשַײב

 !ןוז ַא יו טריטּפָאדַא טָאה ?ָאקשַאמָאר קינװָאקלָאּפ, רעשיסור

 -לישעג ןפוא ןקידמכילע-םולש ןקיצרַאה םענעטלעז ַא ףיוא ךיוא ןטרָאד זיא בגַא

 עשידִיי ןשיווצ ,ןעקנירַאמ ןוא ןעקטָאמ ןשיווצ טפַאשדנַײרּפ עסייה יד ןרָאװעג טרעד

 -עװוָאס רעַײנ ַא ללכב זיא עקטָאמ .דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא רעדניק עשידִיי-טשינ ןיא

 ,"סיסייּפ לטָאמ; רעשיט

 -ַאק רעזייל ךיוא זדנוא טרעדליש ,רָאמוה ןקידמכילע-םולש טימ לופ ,קיטכערּפ

 עקידתונכש עשידִיי:טשינ ןוא עשידִיי יד ןשיווצ טפַאשדנַײרפ עסיורג יד שטיווָאצ

 ןופ ןרָאװעג טרַיױוקַאװע ןענַײז סָאװ ,סנייטשנַײפ ןוא סַאדערעס תוחּפשימ-רעטעברַא

 ךָאנ ךיז רימ ןלעװ עמעט רעד וצ רעבָא .טעברַאעג ןבָאה ייז ּוװ ,דָאװַאז ןטימ קסנימ

 * ןרעקמוא

.44 

 ."טפַאשדניירפ-רעקלעפ, רעד ןגעװ "װָאסרעּפ לאומש, וצ גנוקרעמַאב עז 4
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 ןעגניז רעדיל ךיא ליװ המחלימ רעקיטנַײה רעד ןופ;

 ,ןעגנילק רעדיל יד טימ טלעוו עצנַאג יד לָאזס זַא

 ,רעסעדָא םעד עקשָאי טימ ןעמוקעגרָאפ זיא'ס יו

 .""רעסעמ ףיוא דנַײפ ןטימ ךיז ןגָאלשעג טָאה רע זַא

 עטשרע יד ןופ םענייא ןופ רעסַאפרַאפ-סקלַָאפ רעזָאלנעמָאנ ַא ךיז טדנעוו ױזַא

 זע ןופ טלמַאזעג ,"המחלימ רעשידנעלרעטָאפ רעד ןופ רעדיל-סקלָאפ; עשידִיי 0

 טציא ןענַיײז ןוא ,(1944) עװקסָאמ ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא ןענַײז סָאװ ,דימשרעּפוק

 . יצקירעמַא ןיא זדנוא וצ ןעגנַאגרעד

 -עטקַארַאכ ,רעטנַאקַאב רעד טימ דיל ןַײז ןָא טביוה רעגניז-סקלָאפ רעטייווצ ַא

 :גנודנעוו רעשיטסיר

 סיא ,(שטנעמ עביל ,ךימ טרעה;,

 ..עטכישעג עקניצרוק ַא

 ,זדנוא וצ ךיוא ,םי טַײז רענעי ףיוא ןדִיי יד וצ וליפַא ךיז טדנעוו +עטירד ַא ןוא
 :רעטרעו יד טימ ,סע טטייה

 ".ןענַאד ןופ ףור רעזדנוא טרעהרעד ,טרָאד ןשטנעמ עטוג;

 ןטלאוו טלעװ רעצנַאג רעד ןופ "ןשטנעמ עטוג, ןוא "ןשטנעמ עביל, עלַא ןוא

 -סיירטפיוא קיטַײצכַײלג ןוא םערָאפ ןיא עכעלרעדנווװ יד טימ ןענעקַאב ךיז טפרַאדעג

 .ףור רעייז ןרעהרעד ןוא רעדיל-סקלָאפ טלַאהניא ןיא עקידנעל

 סנייא ןופ הרוש רעקידנגלָאפ רעד טימ ןרעוו טקירדעגסיוא ןעק ףור רעד ןוא

 :רעדיל-סקלָאפ יד ןופ

 ."?ןגָאלשרעד ןרעלטיח ךָאד חוצמ עטסערג יד זיא'פ,

 ןוא רעטסעווש עמינָאנַא יד ןופ זדנוא וצ גנודנעוו יד ןוא ףור רעד זיא סָאד טָא

 ,ךָאנ טמעטָא רעלטיה ןענַאװ זיב; לַײװ ,דנַאלסור-ןטעוװָאס ןיא ערעזדנוא רעדירב

 ."ןבעל סָאד ןיא אחינ טשינ

 ליומ-סקלָאפ םעד ןופ ןבילקעגפיוא עקַאט ייז טָאה דימשרעּפוק .ש רעלמַאז רעד

 יד ןיא ,ןלַאזקָאװ יד ףיוא .ןדָיי עטרַױקַאװע יד ןופ ןשינעטכידעג יד ןשיווצ ןיילא

 רע טָאה ןקירבַאפ יד ןיא ,ןלַאבינַאק עשיצַאנ יד ןופ ןפיולטנַא םַײב ןענָאלַאשע-ןַאב
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 ץג אר עמָאּפ ר טד נא סקעלַָא

 ןפַאשעג ןבָאה רעגניז-סקלָאפ עמינָאנַא יד סָאװ ,רעדיל יד ןבירשרַאפ ןוא טרעהעג

 -רעמ עשיצַאנ יד ןגעוו ,עטנַאקַאב ןופ ןדַײל יד ןגעוו ןוא ןדַײל ענעגייא ערעייז ןגעוו

 ןוא רעטכעט ןוא ןיז ןוא רעדירב ,רענעמ ערעייז ןופ ןטייקשידלעה יד ןגעוו ,ןעַײרעד

 וליפַא ןוא םייה רעטלַא רעייז ךָאנ ןטפַאשקנעב יד ןגעוו ,טנָארפ ןפיוא רעטסעוװש

 -גָאק המחלימ יד ךיז טעװ עס; ןעוו המחלימ רעד ךָאנ ףיוא ןעגנונעפָאה ערעייז ןגעוו

 ,?טרָא ןַײז ףיוא ןעמוק טעװ רעדעי ןוא ןעשט

 -עג סע טָאה רע ןעמעוו ןופ ןעמָאנ רעד ןבעגעגנָא טרעו דיל ןדעי רעטנוא

 .ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא דיל סָאד ּוװ רעדָא ,טרעהעג סע טָאה סע רע רעדָא ,טרעה

 ,עקידנעַײרש-למיה יד ןגעוו ןטייהלצנייא עיונעג טימ לופ ןענַײז רעדיל עלַא

 -עג ךעלהפוע עניילק, ןבָאה סָאװ ,סיצַאנ יד ןופ םישעמ עמַאזיורג ,עקידנסַײר-ץרַאה

 רעד ןופ רעמ ךָאנ טרעדורעגפיוא טרעוו ריא ."ןגיוא יד ןיא סרעטומ יד רַאפ ןטכָאש

 ַא ןיא טָאה ריא .טלייצרעד טרעוװ סָאד ױזַא יו טײקרַאבלטיממוא ןוא טײקכַאפנייא

 :טונימ רעד וצ שממ ,ןטייהלצנייא עטסעיונעג יד רעדיל לָאצ

 גָאטרַאפ רעגייז ַא ףניפ ,יוא,
 ,."ןרָאצ רעד ןכָארבעגסיוא טָאה

 :רעטרעוװ יד טימ ןָא ךיז טבייה דיל רעדנַא ןַא

 ,ןעוועג הפוח ןַײמ ןיא טכַאנרַאפ קיטסנידג

 ".ןעשעג קילגמוא סָאד זיא ירפ ץנַאג תבש

 ןענַײז ןכַאז יד ןעמעו טימ ןשטנעמ ןופ ןעמענ עטמיטשַאב ןפורעגנָא ןרעוו סע

 ,יקצירַאז םהרבא ,רעסעדָא רעד עקשָאי ,רעמיר רעד ןבואר ,קישטנעב יװ ,ןעשעג

 -עבעל ןענַײז סָאװ ,ענַיײרב לבַײװ ןַײז ןוא ךעלרעדניק ףניפ ענַײז טימ דיוד-םהרבא

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ןרָאװעג ןבָארגַאב טייהרעקיד

 יד ןָא המקנ ןופ וויטָאמ רעד םידָאפ רעטיור ַא יװ ךיז טיצ רעדיל עלַא ןיא ןוא

 עביל ןוא טפַאשטניירפ-רעקלעפ ןופ ,םזיטָאירטַאּפ ןופ וויטָאמ רעד ךיוא יו ,סיצַאג

 ,םיאנוש יד ןגעק רעפמעק עשידלעה יד רַאפ

 -- תונברק םי ןרַאפ ןוא םענעסָאגרַאפ טולב םעד רַאפ;
 .תונמחר ןָא יז טױט ,ייז ןופ םענ ,קישטנעב ,המקנ
 -- ,טסָאמרַאפ ךיז ןבָאה רימ טימ סעטרבח ענַײמ
 ."ןטסָארּפ ַא גָאט ַא ןיא סא רימ ךיא טעברַא סעמרָאנ ַײרד

 ךיא ַײרש החכות רעד ןופ הללק ַא; :ןשטַײד יד ןופ ןייבעג םעד ןטלעשרַאפ ייז

 ,סיצַאנ יד רַאפ ןעמענ רועיש ַא ןָא ןצונ יז ,דיל-סקלָאפ ןייא ןָא ךיז טבייה *...סיורַא

 ,רעדניש ,םיבצק ,םינוילת ,םיחצור ,טניה ,סעלציה עפירט ,סעקושטַײד ,ןצירפ יו

 ?ןשטנַאה יד ןיא ןלזג רעד, ,"ןימ עזייב סָאד, ,ןטסישַאפ ,סנמה
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 תֹֹוכ למ-יגור ה 4.עש יט ע װָא ס יד

 ןישורבָאד .י ןוא ."סעלציה, טעטיּפע רעד טפָא רעביא ךיז טרזח טּפיוהרעביא
 רעד ןופ ןעמוקעגפיוא םינּפַא זיא סָאד זַא ,גנוניימ ַא טרָאװרָאפ ןַײז ןיא סיוא טקירד
 -ינָאנַא יד ןופ טצונעג טרעװ "סעלציה, ,"רעלטיה, טרָאװ םוצ טײקטנעָאנ-ןעגנַאלק

 ןטנגעג ןוא טעטש ענעדיישרַאפ ןופ רעסַאפרַאפ-סקלָאפ עמ

 הלכ רעד עלעווירב ַא

 יז ,ןפַאש-סקלָאפ ןופ ןרעטסומ עקיטכערּפ ןענַײז רעדיל עטלמַאזעגפיונוצ יד

 ןענַײז ייז ןופ לָאצ ַא .רעדיל-סקלָאפ ןופ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ עלַא ןגָאמרַאפ

 ןלעװ ןוא ,םערָאפ רעד ןופ תוטשּפ רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,שירעלטסניק רָאג זיב

 ,"הלבכ רעד עלעווירב ַא; ןענַײז רעדיל עכלעזַא .קלָאפ ןשיוװצ ןרעוו ןעגנוזעג גנַאל

 ןיק טשינ ףרַאד ךיא; ,"ןרעטש עלַא ןשָאלעגסיױא, ,"ךעלעטניוו-ןטניוו ריא יא;

 עס זַא ןוא , ,"דיל-גיוו, ,"?דלַאװ ןיא טנַײה ענרומכ זיא סָאװ ,יוא , ,"ןטנַאילירג

 .ערעדנַא ןוא ,"ןעשטנָאק המחלימ יד ךיז טעוו

 -מַאז רעד ןיא רעדיל לָאצ רעניילק קיסעמסינטלעהרַאפ רעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ַא ךיז טמוקַאב סע ,קיטַאמעט עקיטרַאנדיײשרַאפ יד ןרעדנּוװַאב וצ רעבָא זיא ,גנול

 ןבָאה ןסַאמ עשידִיי יד סָאװ ץלַא טרעדליש סָאװ ,לקיצ-רעדיל ַא ,ץנַארק-רעדיל

 ,דיל-סקלָאפ סָאד .דנַאברַאפ-ןטעוװַָאס םעד ןלַאפַאב ןענַײז סיצַאנ יד טניז טכַאמעגכריד

 ףיוא טקוקעג טשינ .געוו ןשיגַארט ןצנַאג ןפיוא טיײלגַאב ייז טָאה ,גנופַאש-סקלָאפ יד

 םייהַא קירוצ ךיז ןרעקמוא םעניא ןביולג םעד ןריולרַאפ טשינ ייז ןבָאה ,ןעמעלַא םעד

 ךיז טעװ המחלימ יד; ןעוו ,דנַאל ןוא קלָאפ רעייז ןופ יובפיוא-קירוצ םעד ןיא ןוא

 ."ןגיובנגער רעד סױרַא טעװ ,קעלש עלַא ןעקנעוושרַאפ טעוו'ס ןעוו, לַײװ ,"ןעשטנָאק

 םעד ןיא .סיצַאנ יד ןגעק ןפמעק וצ רוטַאנ יד וליפַא ןפורעג ייז ןבָאה לַײװרעד

 ייז ןבָאה "ךעלעטניוו-ןטניוו ריא ,ַײא, דיל ןשילַאקיזומ ןוא ןשירעלטסניק-קיטכערּפ

 סָאד םוא טרָאד טגנערב ,ןיהַא קעװַא דלַאב עשז-טגָאי ,ךעלעטניוו-ןטניוו, .יד ןפורעג

 ,?ןימ עזייב

 יד ןבָאה רעדיל ךס ַא זַא ,רָאלק ךיוא ןיא'ס .ןעניירפער ןבָאה רעדיל ךס ַא

 יד טימ ןעמַאזוצ קלָאפ םעד ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענַײז טָאװ ,סעידָאלעמ עקירעהעג

 סעידָאלעמ יד ןופ ןטָאנ ןייק ןעמוקַאב טשינ ןבָאה רימ סָאװ ,דָאש ַא זיא'ס .רעטרעוו

 עשידִיי יד ןטלַאהּפָא טשינ ףרַאד ,ךיא ביילג ,סָאד רעבָא :ןטסקעט יד טימ ןעמַאזוצ

 .רעדיל יד וצ סעידָאלעמ-סקלָאפ ענעגייא ןפַאש וצ סרָאטיזָאּפמָאק

 -עטַאמ טלמַאזעג ךָאנ טָאה ,רעדיל עַײנ יד ןופ רעלמַאז רעד ,דימשרעּפוק .ש

 םַײב קירוצ ןרָאי טימ ןענישרעד זיא סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ עשידִיי ןופ ךוב ןרַאפ לָאיר

 ןופ לַאװק רעד ןעוועג זיא ךוב סָאד .װעַיק ןיא טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי

 "ַאטס ַא טימ טנוב; םעד טעװערטסַײמעגסױא רעטעּפש טָאה רעפייש בקעי ןענַאוו

 ."שקשט
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 ץנ אר טמָאּפ ר טדנַאסקללַא

 "עקשטַאטס ַא טימ טנוב,, רעַײנ א

 ַא רַאפ לַאירעטַאמ ןקידנצנעלג ַא טגָאמרַאפ גנולמַאז עקיטציא סדימשרעּפוק
 -לימ רעקיטנַײה רעד ןופ ?עקשטַאטס ַא טימ טנוב , םעַײנ ַא רַאפ ,עירָאטַארָא רעַײנ

 זַא ,רעדיל יד ןטעברַאַאב-שיטַאמַארד ןוא ןלעטשסיוא ױזַא טכַײל ךיז טזָאל סע .המה

 .השעמ עצנַאג ַא ,טײקצנַאג עטמיטשַאב ַא ןלעטשרָאפ ךיז טימ ןלָאז ייז

 .תבש; רעדָא "גָאטרַאפ רעגייז ַא ףניפ, ןטימ ,ליּפשַײב םוצ ,ןבייהנָא ךיז ןעק סע

 ,רעדיל-עיצַאוקַאוװע יד ןייג ןלָאז ךָאנרעד ."ןעשעג זיא קילגמוא סָאד; ןעוו ,?ירפ ץנַאג

 א -- "דיל -גיוא ַא יו עכלעזַא ,רעדיל-טנָארפ יד רעטעּפש .רעדיל-"ןָאלַאשע' יד

 -רעד עמַאמ ַא -- "קירישט-קירישט; .ןַאמטכַאלש םעד ,ןַאמ ריא ןגעוו טלייצרעד יורפ

 רעד טבַײרש רעײמרַאטיױר ַא -- "הלכ רעד עלעווירב ַא; ,ןוז ןשידלעה ריא ןגעוו טלייצ

 ,בגא .טנָארפ ןפיוא זיא סָאװ ,ןתח ריא ןגעו טלייצרעד הלכ יד -- ?קישטנעב; ,הלכ

 -נַאט ַא זיא קישטנעב :ײמרַא רעד ןופ ןגַײװצ עלַא ןטָארטרַאפ רעדיל יד ןיא ןענַײז

 -וּפ ַא זיא יקצירַאז םהרבא ,עירעלַאװַאק רעד ןיא רָאיַאמ ַא -- רעמיר ןבואר ,טסיק

 -ָאנימרעט 1905 רעד ןופ) "רעַײּפש ַא טצונ רעסעדָא רעד עקשָאי ןוא קישטָאימעל

 ,וו"זַאא ,(עיגָאל

 -עלַאפעג; ןגעוו *דלַאװ רעד טנַײה ענרַאמכ זיא סָאװ ,יוא, דיל עקיטכערּפ סָאד

 יוװ "?גנַאלק-גנילקא רעדָא ןרעוו טצונעגסיוא ןפרַאד טעוװ ?טסָאּפ ןפיוא דלעה םענ

 ,רעדיל-רעגַײטש ערעדנַא ןעמוק ןענעק םעד ךָאנ .טנָארפ םוצ ןרָאפ רענלעז יד ױזַא

 עס זא ןוא; :דיל-סקלָאפ עשיטסימיטּפָא ענייש סָאד ןַײז עקַאט ןעק לַאניפ רעד ןוא

 "ןעשטנָאק המחלימ יד ךיז טעוו

 -ַאמ ןקידלּפַאצ-שירפ םעד ןצונסיוא ןפרַאד ןעניײארַאפ-גנַאזעג ןוא ןרָאכ עשידִיי

 ,ןפַאש-סקלָאפ ןשידַיי ןופ רצוא ןסיורג ןוא לַאירעט

,4 
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 ענעלַאפענ

 .ש ,גרַאוװנזַײא

 -צג ןַאמצרַאװש רעשָא ןגעװ רעדיל ַײרד

 .שז .,"רעגנַאפנָא רַאפ לקניװא ןיא טקורד

 ,9 .מונ ,1937 ,י'טסעמרַאפ,

 ,(דיל) ןַאמצרַאװש רעשָא

 ,"ןַאמצרַאװש רעשָא;
 ךובלמַאז ןיא

 ,1940 ,עװקסָאמ

 .ּפ ,ןַאמטלַא

 (ןעגנוליצרעד) טכַאל לטערביליצ סָאד

 ז 64 ,1921 ,גַאלרַאפרטנעצ ,וָאקרַאכ

 ,גאלרַאפדעמצאג ,װציק .ןעגוולייצרעד

 .ז 88 ,6

 .רַאפ עשיפַארגָאיב) ָאקנעשטװעש .ג .ט

 ,1939 ,גַאלרַאפדנימצאנ ,וועיק .(ןעגנונעכייצ

 יז 1

 (ןַאמָאר) טנגוי

 ,ז 207 ,1
 ,גאלרַאפדנימצַאנ ,וועיק

 .מ ,יקסנָארַא

 (ןאמָאר) קישטרָאיַאמ ןוא ַאנינ

 .ז 299 ,1920 ,גָאלרַאפדנימצַאנ
 ,ווָאקרַאכ

 ,װָאקרַאכ .(ןאמָאר) '.ל .נ .ב, ענומָאק
 ,ז 219 ,1932 ,גַאלרַאפדנימצַאנ

 ,װעיק .(ןעגנולייצרעד) ןדַײל ןוא ןזײרפ ןיא

 יז 367 ,1929 ,גַאלרַאפדנימצַאנ

 ,װעיק .ןאמָאר) טנַײרפ ענַײז ןוא לבמָאק

 .ז 284 ,1939 גַאלרַאפדנימצַאנ
 ןלעװַָאנ ןוא ןעגנולײצרעד

 ,.ז 176 ,1940 ,גָאלרַאפדנימ

 -צַאנ ,וועיק

 .ב ,יקסוועלַא

 ,קסנימ ,"ּפעק, גנולמַאז רעד ןיא .רעדיל

1926, | 

 *ןד5 ע ה

 י-רַאפ-רטנעצ ,עװקסָאמ .(רעדיל) סקּוװ ןיא

 ,ז 111 ,1920 ,גָאל

 ,"סעמעצ רעד, ,עװקסָאמ .(עמלָאּפ) עטכַאש
 .ז 131 ,3

 143 ,1940 ,"סעמע רעד' עװקסָאמ .רעדיל

 יז
 -סָאמ .רעדיל) זרע רענַאשזדיבָאריב ּפַא

 .ז 32 ,1940 ,יסעמע רעד, ,עװק

 ץטכישעג יד) טנַײרפ ענַײז ןוא לרעשָא

 ,1947 ,"סעמע רעד, ,עװקסָאמ .(לגניי ַא ןופ

 .ז 0

 ןרַאפ, ךובלמַאז ,(דיל) גָאט םעד טרַאװ ךיא

 1941 ,עװקסָאמ .?!טכַאלש ןיא ,דנַאלמייה

 , ,קוסראב

 .שז (ךיל) ןרַאסימָאק רעוקַאב 26 יד וצ

 ,11710 .מונ ,ייןרעטש,

 .עמעָאּפ רעדניק ַא .ןיקסוילעשט

 .ז 71 ,1936 ,גַאלרַאפ-,לעמ .רסַײװ

 ,קסנימ

 .א ,יקסנַאידָארָאב

 ,גַאלרַאפדנימצַאנ ,װעיק (רעדיל) ףרָאד
 ,.ז 84 ,0

 .ש ,רענידָאג

 ,ץװקסַאמ .(ןעגנולייצרעד) ןגעקטנַא גָאט

 יז 128 ,1924 ,י"עגיל-רוטלוק,

 ישרע (ןאמָאר) סקיב רעד טימ שטנעמ רעד

 ,1928 ,"ךוב ןוא לוש , ,עװקסָאמ ,ךוב רעט
 ,"סעמצ רעד, עװקסָאמ ,ךוב רעטייווצ ;.זדז 2

 .ז 269 ,3

 ,װעַיק .(ןעגנולייצרעד) דנַאר ןפא ןרוגיפ

 .ז 253 ,1929 ,"עגיל-רוטלוק,

 טשינ טַײװ זיא יז --- ,זױהגזָאר לדנעמ ןופ ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא סָאװ ,המישר יד *
 יּפ .א -- ."דגַאלמיײה שיטעװָאס, רעמונ ןט2 ןיא ןענופעג ךיז טָאה --- ,עלופ ןייק
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 עש יט עװָא ס יד

 י'מאּפ רעשיטאמַארד ַא .ּפַאקרעּפוק םישזד

 "רַאפ-רטנעצ ,קסנימ .רעדליב ףלע ןיא טעלפ

 וי ,1931 ,גָאל

 .ןעגנולייצרעד) דנַאב רעטשרע  ,קרעװ

 .ז 381 ,1933 ,"סעמע רעד, ,עװקסָאמ
 ,עװקסָאמ .(גנולייצרעד) טקַארט רעלעוַאז

 יז 191 ,1928 ,"סעמע רעד;

 ,עװקסָאמ .(ןעגנולייצרעד) ןשטנעמ ערעדנַא

 יז 288 ,1940 ,"סעמע רעד,
 "ַאז (גנולייצרעד) דלעפ ןיא ןײלַא רענײא

 ,!טכַאלש ןיא ,דנַאלמײה ןרַאפ- ךובלמ

 ,1941 ,;עװקסָאמ

 .ש ,גרעבנעדלָאג

 ,װָאקרַאכ ,(רעדיל) ענעריובעג ורמוא ןיא

 .ז 108 ,1932 ,טסנוק ןוא רוטארעטיל,

 ידנימצאנ ,וװעלק .(ןעגנולייצרעד) דנַאלמייה

 .ז 120 ,1938 ,גָאלרַאפ

 ,מ ,ןײטשדלָאג

 ,(גנולייצרעד) .רומַא ןפַא רענַאשזדיבַאריב

 יז 104 ,1934 ,ייסעמע רעד; .,עװקסָאמ

 תו כל מייגו ר ה

 .ןעגנולײצרעד רענַאשזדיבַאריב

 יז 120 ,1941 ,"סעמע רעד;

 ,עװקסָאמ

 .,א ,ןייטשרוג
 ירוטַארעטיל רעשיטסיסקרַאמ ןופ ןגַארפ

 ,1921 ,גָאלרַאפ-רטנעצ ,עװקסַאמ .שינעטנעק

 : .ז 8
 (ןפַאש ןוא ןבעל ןַײז םכילעיםולש

 .ז 68 ,19239 ,יסעמע רעד, ,עװקסַאמ
 סעצרפ ןופ דנַאטשוצ רעקיטציא רעד

 ,קסנימ ,1 .צ ,"טפירשטַײצ; .עיּפַארגָאיב

6, 

 ,גנושרָאפ-עלעדנעמ רעד ןופ ןעלקַאכַאס

 ,1928 ,קסנימ ,372 ,ב ,ייטפיושטַײצ,

 עלַאנָאיצַאנ ןוא טלַאהניא רעשיטסילַאיצָאס

 "ֵנֲא) רוטַארעטיל רעשיטעװַאס רעד ןופ םרָאפ

 ךאנַאמלַא .רעניװ .מ טימ ןעמאזוצ ןבירשעג

 .1940 ,עװקסָאמ ,11 .מונ ,"שיטעװָאס,

 ,מ ,ןָאזנעשרעג
 ליּפש-סקלָאפ ַא .רעלַאּפַארטסַא עלעשרעה

 ,1939 ,גַאלרַאפדנימצַאנ ,וועיק ,ןטקַא ַײרד ןיא
 יז 9

 ןַאמצרַאװ לטָאמ
(1909 --- 1943) 

 יקסנַארַא םשמ

 (1942 ןיא ןלאפעג)
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 ּלש י ט ל װָא ס יד

 ,יא ,דַײזנירג

 ,ןעגנולייצרעד) םוקפוא

 ,ז 179 ,1932 ,גָאלרַאפדנימצַאנ

 ,װעִיקיװַָאקרַאכ

 ,מ ,טעליבוד

 -ימרָאפסיוא עשירעלטסניק-שירַארעטיל יז

 "וירב רעט18 רעד, 'םקרַאמ לרַאק ןופ גנור

 ,'טסעמרַאפ , ,שז .,ייטראּפאנַאב וִל ןופ רעמ

 ,675 .זנונ ,3

 רעשיסַאלק רעד ןגעװ) ןעלקיטרַא עשיטירק

 ,װעיק .(רוטַארעטיל רעשידַיי רעשיטעווָאס ןוא
 .ז 14 ,1929 ,גָאלרַאפדנימצַאנ

 ,ח ,יקצאשוד

 -װָאקרַאכ ,1933:1930 .(רעדיל) טיװצנרָאק

 .ז 72 ,1934 ,גאלראפדנימצַאנרקוא ,וועלק

 ,ח ,טנַאמַאיד

 ,װָאקרַאכ .(רעדיל) דרעצרַאװש

 יז 106 ,1932 ,ייטסנוק ןוא רוט

 ,גאלראפדנימצאנעכולעמרקוא ,וועיק .רעדיל

 ,.ז 88 ,6

 -ַארעטיל;

 רעניזָאג לאומש
(1893 --- 1942) 

 תוכ למ :יגו ר ה

 ,מ ,רָאיטכעד

 ."לעמ .רסַײװ ,קסנימ ,(ןעגנולייצרעד) רעיוב

 ,ז 194 ,1936 ,גאלרַאפ

 .רסַײװ ,קסנימ .(ןעגנולייצרעד) דרע רעזדנוא

 ,ז 155 ,1939 ,גאלרַאפ

 .רסַײװ ,קסנימ .(ןעגנולייצרעד) רעדירב

 ,.ז 194 ,1926 ,גָאלרַאפ-,לעמ

 ,קסנימ ,(ןעגנוליצרעד) ךדרע רעזדנוא

 | יז 155 ,1929 ,גאלרַאפ-,לעמ .רסַײװ

 .רסַײֹו ,קסנימ .(ןעגנולייצרעד) רעדירב)

 .ז 48 ,1940 ,גאלראפ-,לטמ

 .מ ,ןַאמצראה

 ,װעיקיװָאקרַאכ .(רעדיל) טנגוי עטײװצ ןַײמ

 - ,ז 54 ,1931 ,גאלראפרטנעצ

 -ועלק (רעדיל) !דנאל ןַײמ ,ןגרָאמטוג

 .ד 160 ,1925 ,גאלרַאפדנימצאנ ,װָאקראכ

 וװעלק .(קיריל) !ןבעל ,ךיז ביל בָאה'כ

 .ז 1231 ,1927 ,גַאלרַאפדנימצַאנ

 +סעמעָאּפ ןוא רעדיל) ןלעקַאפ ענעדלָאג

 . .ז 164 ,1939 ,גַאלרַאפדנימצַאנ ,וועָיק

 רעניוװ יריאמ

(1893 -- 1941) 
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 ר עדגַאסקעל א

 (עמץָאּפפ עביל סלחר

 ,ז 73 ,1940 ,גאלרַאפ

 -ךנימצאנ ,ווצִיק

 .א ,ןײטשפָאה

 יַאלָאװ (2 :עקסוגנוט רעד ףא (1 .רעדיל

 (46) 1 .מונ ,"טסָאּפרָאפ, .שז .עקװעַײשט
 ,1938 ,ןַאשזדיבָאריב

 .ש ,דנָאמלעה

 .צמלָאֹּפ עילָאפירט

 ,1926 ,קסנימ .ייּפעקא

 -רטנעצ ,עװקסָאמ .(רעדיל) דנַאל ןיא טנגוי

 .ז 80 ,1931 ,גאלרַאפ

 ,ז 114 ,1940 ,גַאלרַאפדנימצאנ ,וועיק .רעדיל

 גנולמַאז רעד ןיא

 .א ,קישטײבָארָאװ

 ,עסַײמ-רצדניק ןענַאװזיב ןוא סָאװרַאפ

 .ז 15 ,1926 .,גָאלרַאפעכולעמרקוא ,וָאקרַאכ

 ,"ןרעטש, .שז ,עלעקניװ ןגעלעגּפָא ןַא ןיא

 ַא, סמטכיילא-םעלָאש ןגעװ) 4:3 .מונג ,9

 .("ןעמַארג ןָא עיזצָאּפ רעדָא ןעמולב לטניב
 רעװ ,הברדא,; גנולײצרעד סעלעדנעמ וצ

 ןידלעז עשַאי

 דראט רו040 טא { 8 +

 ץ ג ַאר 9 מ ַא ּפ

 ןוא עלעדנעמ, ךובלמַאז ןיא .י?עגושמ זיא

 ,1940 ,עװקסַאמ ,ײטַײצ ןַײז

 .מ ,רעניוו

 ,װעיק .(ןַאמָאר) גנַאגרעטנוא סקעלַאּפ עילע

 ,ז 178 ,1929 ,גאלראפעכולעמרקוא

 ןשידִיי ןופ גנולייצרעד) יזנכשא בלכ

 ,עװקסָאמ ,(ה"י ןט17 ןיא ןלױּפ ןיא ןבעל
 ,.ז 168 ,1934 ,"סעמע רעד,

 -עטיל רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ

 ןוא ןדויטע .טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא רוטטַארי

 ,1940 ,גאלראפדנימצאנ ,װציק ,ןלַאירעטַאמ

 .ז 8

 .קילג סנעמעלַא רַאפ המחלמ ַא זיא סָאד

 ,"!טכַאלש ןיא ,דנַאלמיײה ןרָאפ, גנולמאז ןיא
 ,1941 ,עװקסָאמ

 .א ,ןייטשרוג ןוא .מ ,רעניוו

 -רַא ןופ גנולמַאז) קיטירק ןופ ןעמעלבָארּפ

 211 ,1933 ,"סעמע רעד ,, ,עװקסָאמ .(ןעלקיט

 יז

 ןײטשדלָאג השמ
(1900 --- 1943) 
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 ִעש י ט ע װָא ס יד

 ,ג ,זױהנַײוו

 ןדויטע עש:ײמראטױר .ךַאװ רעד ףא

 ,ז 92 ,1932 ,גַאלרַאפ-,לעמ .,רסַײװ ,קסנימ

 ,י ,ןידלעז

 ,"ךלַאװגנויא ,שז .(דיל) סָארטַאמ רעטױר

 ,4 .מונ ,4
 עטיור, .שז ןיא לייט רעט1 .עמעָאּפ) עניוב

 .סיוא) לייט רעט2 ;10 .מונ ,1928 ,ייטלעוו

 .(6 .מונ ,1929 ,"טילָארּפ , .שז ןיא (גוצ

 עקינכעט יד עקחמצ .1 .עניביבולק יד

 ַא) רעטצנעפ ַײרד ,2 .(ןטקַא ַײרד ןיא עסעיּפ}

 .לעמ ,רסַײװ ,קסנימ ,(טקַא ןייא ןיא עידעמָאק

 .ז 120 ,19236 ,גָאלרַאפ

 דיל רעדניק) סָארטַאמ עלעמאיז

 .ז 39 ,1941 ,עװקסָאמ ,ייסעמע
 גנולמַאז ןיא ,((דליב ַא החּפשמ רעזדנוא

 "נָא) .1941 ,!טכַאלש ןיא ,דנַאלמייה ןרַאפ,

 .(רענידָאג .ש טימ ןבירשעג

 רעד;

 ,ל ,ַײלַאלַאט

 "מַאז רעדיל) גנילטשרע ןַײמ -- ּפָאנס ןַײמ

 ,1932 ,גַאלרַאפ-לעמ ,רסַײװ ,קסנימ .(גנול

 .ז 6
 -לֶעמ .רסַײװ ,קסנימ .(רעדיל) שרַאמ ןיא

 ,ז 78 ,1940 ,גַאלרַאפ
 ,דיל) דנַאלסורסַײװ-ברעמ ןופ רעדיוב יד

 ,קסנימ ,יירעדירב עטַײרפַאב יד, גנולמַאז ןיא

9, 

 .צ ,ןַאמזוט

 'גנויא .שז ןיא .(רעדיל) סעצלָאמָאסמָאק

 ,9 .מונ ,1925 ,"דלַאװ

 :רעטרעװ .דניקסיר .ב :קיזומ .רעדיל ןעצ

 'רטנעצ ,וָאקרַאכ .ןַאמזוט .צ ,רַאילטָאק ,י

 ,ןטָאנ טימ ,21 .ז ,1927 ,גָאלרַאפ

 .ח ,ןילעי

 ענװָאק ןופ רעצעלפ ןוא ןסַאג יז רעביא

 ,מונ ,1940 ,יןלַארטש ,, .שז .(גנונעכייצרַאפ)

54 
 .1940 ,"רעטעלב , ךובלמַאז ןיא ,סעציקס

 תו כל מ --יגו ר ה

 ,מ ,יקצַאװעשטשַאכ

 .רַאפןטַארעטיל ,װעיק ,(רעדיל) טשרָאד

 | .ז 32 ,1922 ,'קיריל, גַאל

 ,וָאקרַאכ .(רעדיל) רעטנזױט ןופ טָארט

 .ז 260 ,1922 ,"טסנוק ןוא רוטַארעטיל,

 -ךנימצַאנ ,װעלק-װָאקרַאכ .(סעמעָאּפ) ןינעל

 ,ז 150 ,1924 ,גַאלרַאפ

 "װעיק .רעדיל ענעבילקעגּפָא .טעברַא ןַײמ

 .ז 332 ,1936 ,גַאלרַאפ-עכולעמ ,ווָאקרַאכ

 .צאג ,װעיק ,(עמעָאּפ) ןאמצראװש רעשָא

 יז 116 ,1939 ,גאלראפדנימ

 .ש ,ןיטַאּפָאל

 ,װָאקרַאכ-װעיק .(עמעָאּפ) ןריובעג לָאמ ײװצ

 .ז 94 ,1935 ,גַאלרַאפדנימצַאנ

 -רַאפדנימצַאנ ,װעיק .(רעדיל) סנגיובנגער

 ,.ז 170 ,1940 גַאל

 ,מ ,קושטלעל

 -מַאזרעדילא ךוב םעניא רעדיל 9) רעדיל

 . -ָאב .יא ,שטיווערוג .ב רעטכיד יד ןופ ייגנול

 ,(ןיקטָאלּפ .ּפ ןוא קושטלעל ,ממ ,שטיװָאכור

 ,1940 ,גָאלרַאפ-,לעמ ,רסַײװ ,קסנימ

 .נ ,ײװָאלָאס

 "װָאקרַאכ .(ןעגנולייצרעד) זיורב רעשירענָאיּפ

 ,ז 39 ,1923 ,גַאלרַאפדינמצַאנ ,וועיק
 ,גַאלרַאפדנימצַאנ ,וועיק .ןלעװַאנ

 ,ז 1

,0 

 | יע ,ןאהאק
 ,קסנימ .ןרוטַאינימ ןוא ןעגנולייצרעד

 יז 115 ,1922 ,גַאלרַאפ-,לעמ ,רסַײװ

 (ןעגנולייצרעד) סרעטסיולק ןָא טָאטש ַא

 125 ,1936 ,גַאלרַאפדנימצַאנ ,װָאקרַאכ-וװעיק

1 
 .רסַײװ ,קסנימ .ןעגנולייצרעד ענעדײשרַאפ

 ,ז 154 ,1940 ,גָאלרַאפ- ,לעמ

 ,ב ,קינײבָארָאק

 "װָאקרַאכ .((רעדיל) לסקַא ןגנוי ןַײמ ףַא

 .ז 48 ,1932 ,גַאלרַאפדנימצַאנ ,וװעיק
 -עכולעמרקוא ,וועיק ,(עמעָאּפ) וועייטאנאכ

 .ז 130 ,1940 ,גָאלרַאפדנימצַאנ
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 ר עד נַא סק על א

 .ד ,דנַאלרוק

 רעשירעלטסניק'שויידיא סנָאסלעגרעב .ד

 ןָאסלעגרעב דיװָאד  ךוב םוצ ריפנַײרַא) געװ

 ,19233 ,קסנימ ,(ילוש ןיא

 ןטעשזוס ערַאדנעגעל ןגעװ עגַארפ רעד וצ

 -עטיל עשיטעװָאס, .שז .קרעװ סעצערעפ ןיא

 ,10 .מונ ,1940 ,"רוטַאר

 .ה ,ןַאמפיוק

 !טנגעג עטנוב ןַײמ ,ילב .לֿפענ ןסַײװ ןיא

 -רָאפפ .שז .(רעדיל) טררַא ,טנוזעג יז
 .1928 ,ןאשזדיבָאריב 6 .מונ ,ײטסָאּפ

 ןיא (רעדיל) געװדיש ,ןרעדעצ עקנַאלש

 ,1940 ,בײהנָא, ךַאנַאמלַא

 .ש ,ןיסָאר

 -עפָאה, ,וָאקרַאכ ,(רעדיל) ךעלפעקרעיומ

 יז 82 ,1919 ,ייגנונ

 רעד, ,עװקסָאמ .(עמעָאּפ) רעטכעט ןוא ןיז

 ,.ז 167 ,1934 ,"סעמע

 רעד, ,עװקסָאמ .(רעדיל) טייהרעטבילרַאפ
 .ז 214 ,1938 ,ייסעמצ

 רעד, ,עװקסַאמ-סוינליװ (עמעָאּפ) טַײהַײרט

 .ז 203 ,1941 ,"סעמע

 -יל) געװ רעד .ףױרַא גרַאב שטנעמ רעד

 ןיא ,דנַאלמײה ןרַאפ, גנולמאז ןיא . (רעד
 ,1941 ,עװקסַאמ ,ײ!טכַאלש

 .י ,קינימיר

 ןיא רעטַאעט רעשידי רָאי ףניפ עטשרע

 ץ נג ַא ר עמ ָא ּפ

 ,1926 ,'טלעוו עטיור, .שז ,(1883:1879) סעדָא
 ,12 .מונ

 ."לגניי ןשיליופ, םענופ עטכישעג רעד וצ

 .1931 ,ש .ב ,ייטפירשטַײצ;

 רעשידִיי ןופ עטכישעג רעד וצ ןעגנולײטימ

 -גוהרָאי ןט19 ןיא) רעטאעט ןוא רוטַארעטיל

 ,"טַײצ ןַײז ןוא עלעדנעמ, ךוב ןיא .(טרעד

 ,1940 ,עװקסָאמ

 .ר ,ןיזייר

 ,1940 ,גַאלרַאפ-,לעמ .רסַײװ ,קסנימ .רעדיל
 .1 ,מונ

 וו ,ָאקדער

 .טעװָאס, .שז .עזָארּפ ךוב סיקסװעלָא ןגעװ

 .ב ןגעװ) 12:11 .מונ ,1940 ,"רוטַארעטיל

 .("ןבעל בײהנָא, ךוב סיקסװעלָא

 רַאנַאמלַא ןיא (דיל) ּפעטס ןיא ןגעד ַא

 - ,1940 ,"בייהנָא;

 .ה ,קידעוװש

 ,קסנימ .(רעדיל) טרַאטס

 .ז 151 ,1924 ,גַאלרַאפ

 ,1929 גַאלרַאפ-,לעמ .רסַײװ ,קסנימ .רעדיל

 .ד 6

 .נ ,ןיאמש

 .(עניב רעד רַאפ) סרעטקַאנײא

 יז 39 ,1935 ,גאלרַאפ- ,לעמ

 .(סרעטקַאניײא ילרד) גנַאהרָאפ םענעפָא םַאב

 ,ז 70 ,1939 ,גאלרַאפדנימצַאנ ,וועִיק

 -,לָעמ ,רסַײװ

 ,קסנימ
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 קיטירק|



 .עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעשיננַארקוא רעד ןופ רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעשידִיי רַאפ טוטיטסגיא םענופ סעבַאגסױא עכעלטפַאשנסיװ



 גנושרָאפ-רוטַארעטיל

 -כישעג-רוטַארעטיל ןוא גנושרָאפ-רוטַארעטיל יד ,קיטירק עשידִיי-שיטעװָאס יד

 -לוק ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי-שיטעװָאס רעצנַאג רעד ןופ ןלייט עקיטכיוו ןענַײז ,עט

 רעטרעוו עכעלטע ןגָאז רימ ךיז טליוו ,עמעט ןַײמ וצ וצ טערט ךיא רעדייא רעבָא .רוט

 רוטלוק רעשידִיי-שיטעווָאס רעד וצ גנַאגוצ רעד ןַײז ףרַאד סָאװ :עגַארפ רעד ןגעוו

 ?ללכב

 ר"ד ךרוד ןרָאװעג טרילומרָאפ זיא גנולעטש עקיטכיר:-קיצנייא יד זַא ,טנַײש רימ

 סקַאמ ןגעוו טעברַא-?רעכיבלמַאז, ןַײז ןיא רעטרעוו עקידנגלָאפ יד ןיא ה"ע יקצַאש .י

 :קירע

 -וצ טלָאװ ןעמ ביוא ,תועט רעכעלסירדרַאפ ןוא רעסיורג ַא ןעוועג טלָאװ ...(סע)

 סָאד ןצנַאג ןיא ןכַאמ לטבמ טלָאװעג ףוצרּפ ןשיטילָאּפ םענעגנּוװצעגפױרַא םעד ביל

 ןטעברַא ענַײז ןיא טרילומרָאפ קיטכיר ךעלטפַאשנסיװ ןוא סקיגָאװ ןַארַאפ זיא סָאװ

 טערַאפַארט םענָאיזַאק םעד ןלײטּפָא ןענעק ףרַאד ןעמ .דָאירעּפ ןשיטעוװָאס םעד ןופ

 טמערישַאב ןוא טצוּפַאב ןענַײז ןטעברַא יד ןכלעוו טימ ,ןָאגרַאשז ןשיטילָאּפ םעד ןוא

 -נַא עגונב ױזַא ךיוא ,ייז ןיא טניפעג ןעמ סָאװ ,רעַײטשוצ ןקיגָאװ קידרקיע םעד ןופ

 -ענ רעכעלטפַאשנדַײל רעד ןיא .טַײצ רענעי ןופ רעשרָאפ עשידִיי-שיטעווָאס ערעד

 ןשיטילָאּפ ןטימ ןעמַאזוצ ןעמ טָאה ,ללכב ןטעברַא עשיטעווָאס יד וצ גנוִיצַאב רעוויטַאג

 ןקיזַאד םעד ןיא ןדָאב טזומעג ךיז טָאה סָאװ ,דניק סָאד ןפרַאװסױרַא טלָאװעג רעסַאװ

 ,"ּפמוָז

 -נבַײרש .ה"ע רעגינ .ש טקירדעגסױא לָאמַא טָאה גנַאגוצ ןבלעז םעד שיטקַאפ

 :טרעלקרעד טָאה רע .ןעיָאבַאר .ַא ןגעוו קיד

 -לעוו ,יד ַײב וליפַא טשינ סע טגערפ יז .טרָאּפסַאּפ ןייק טשינ טגערפ רוטַארעטיל;

 .שירָאטעלָארּפ רעדָא ,זַאושזרוב רעדָא ןַײז טסייה רעלטכניק ַא ןַײז זַא ,ןענעכער עכ

 -ילשב סע טוט רע ביוא ,טוט רעטכיד ַא סָאװ זַא ,טסייוו יז .תועט רעייז לחומ ייז זיא יִי

 ,קרעוו ענַײז טימ רעמ ךיז טריסערעטניא יז .טכַארט רע סָאװ סָאד יו רעמ זיא ,תומ

 ךיז טריסערעטניא יז סָאװ ,טשינ רעדנווװ ןייק זיא סע ןוא .?סעירָאעט; ענַײז טימ יו

 "ור א טגָאז --- ,דיל ַא ןופ טרָאװ ַא; ןוא --- דיל ריא ןוכ טרָאװ ַא ןענַײז ייז .ייז טימ

 לָאז סָאװרַאפ --- טשינ ליוװ ןעמ ןוא ."ןפרַאװסױרַא טשינ ןעמ ןעק -- ,לטרעוו שיס

 י?ןלעװ ןעמ
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 ץ נָאר עטָאּפ ר עד גא סקעלַא

 קיטקַארּפ יד ןוא עץירָאקמ

 םעד טרילומרָאפ תורוש עטרירטנעצנָאק עקידנגלָאפ יד ןיא טָאה סקרַאמ לרַאק

 :קיטירק ןופ תיצמת

 ;טפַאענדַײל רעד ןופ ּפָאק רעד זיא יז ,ּפָאק ןופ טפַאשנדַײל יד טשינ זיא קיטירק ,..

 .."רעוועג ַא זיא יז

 -ַארעטיל רעד ןיא תוטיש ייווצ ענעפורעג-ױזַא יד ליּפשַײב ַא רַאפ ןעמענ רימָאל

 .עשיטסינַאיסערּפמיא-וװיטקעיבוס יד ןוא עשיטילַאנַא-ויטקעיבָא יד --- קיטירק-רוט

 ןַײז ,ללכב רוטַארעטיל ןוא גנושרָאפ-רוטַארעטיל יד יו ,קיטירק יד זומ ןסקרַאמ טיול

 ,"}שיטסילַארוטַאנ, ןייק ,עשיטילַאנַא-ךעלסילשסיוא ןייק ןַײז טשינ ןעק יז .ןכַאז עדייב

 "וס קיטַײצכַײלג זיא יז ,רעסעמ שימָאטַאנַא טלַאק ַא יו רעמ זיא יז לַײװ ,ןגָאז וצ ױזַא

 טשינ ךָאד טמוק יז .רעוועג קיטסַײג ,ךעלשטנעמ ַא זיא יז ,ךעלטפַאשנדַײל ןוא וויטקעיב

 סרעשרָאפ ןוא סרעקיטירק םעד ןיא ןבירשעג זיא יז .ץרַאה ןופ ךיוא רָאנ ,ּפָאק ןופ רָאנ

 יד ףרַאד ןסקרַאמ טיול ...שטנעמ רעוויטקעיבוס רעד ךָאד זיא ליטס רעד ןוא -- ליטס

 רַאפ ןוא ,ןַײז ףרַאד'ס יװ ,ןַײז לָאז'ס יװ ךיוא רָאנ ,זיא'ס יו ןזַײוװ זיולב טשינ קיטירק

 .ןפמעק םעד

 גנולייטעצ עפרַאש וצ ַא ןכַאמ סָאװ ,קיריל זיולב ןענעקרענַא סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ

 ,ןסעגרַאפ ייז .רוטַארעטיל רעלַאיצָאס רעדָא -ללכ ןוא רוטַארעטיל רעשידיחי ןשיוצ

 -עג זופ רעגערט רעד ךיוא זיא דיחי רעד זַא ,האירב עלַאיצָאס ַא זיא דיווידניא רעד זַא

 .ןלַאעדיא ןוא ןעיידיא עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס ןופ ,ןטפַאשנדַײל עכעלטפַאשלעז

 ןעק לירעטַאמ זַא ,טנַאקַאב טיירב ןיוש זיא טַײצ רעשימָאטַא רעקיטציא רעד ןיא

 ןיא יענַײז עיגרענע ןוא עירעטַאמ זַא ;טרעקרַאפ ןוא ,עיגרענע ןיא ןרעוו טלדנַאורַאפ

 זַא ןקעדטנַא ךָאנ ןפרַאד סרעבַײרש ךס ַא רעבָא .ךַאז ןייא ןיז ןכעלטפַאשנסיװ םעד

 רעטרימילבוס זיא ליפעג לַײװ ,קנַאדעג ןופ ליפעג ןלײטּפָא טשינ ןתמא רעד ןיא ןעק'מ

 ,ליפעג רעטליקעגּפָא זיא קנַאדעג ןוא קנַאדטג

 -ָאליפ ַא ןיא ןענַײז סָאװ ,טלַאהניא ןוא םערָאפ ןגעוו ןרעוו טגָאזעג ןעק עבלעז סָאד

 ,עבלעז סָאד ןוא סנייא טשינ ןענַײז ייז שטָאכ ,טַײקצנַאג עשיטקעלַאיד ןייא ןיז ןשיפָאס

 ;ןפוא ןקידנגלָאפ ןפיוא טקירדעגסיוא סָאד טָאה רעװָאשװָאב .שיטנעדיא טשינ

 יד ךרוד ןעִיצ ןוורענ ענַײמ ךרוד .טלעוו רעכעלרעסיוא רעד רַאפ לדיפ ַא ןיב ךיא,

 רעיז ןופ ןוא ,טלעוו רענעי זופ ןוא ,, :ןבעגוצ ךָאנ ףרַאד ןעמ ןוא ."טלעוו רעד ןופ ןטניוװ

 ,..?טַײקיבייא

 ןופ "תוחילש; סקיווייל .ה טימ ,ןעמונעג ךות ןיא ,טמיטש עיציניפעד סעסקרַאמ

 טשינ ךיז רָאט סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ סרעדנוזַאב ןוא ,רוטַארעטיל רעד

 זיא יז .ךעלגעמ ןַײז וליפַא לָאז סָאד ביוא ,טכנוק-םשל-טסנוק זיולב ןַײז וצ ןעניגרַאפ

 ןופ ךוּפיה רעד יוװ ,עיציניפעד-?"טסנוק-סנבעל,, סרעגינ לאומש טימ ךיוא גנַאלקנייא ןיא
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 תו כל מ- יג ור ה ע שיט עװָא ס יד

 -ץנַאלג .ַא ןופ גנורעלקרעד רעד טימ ךיוא ,םכסה ןיא ,ךיז טכַאד ,זיא יז ,"ןבעל-טסנוק;

 עלומרָאפ סעסקרַאמ ןוא .עיזעָאּפ רעד ןיא וליפַא *ןעיידיא, ןופ טלַאה סָאװ ,סעלעיעל

 "טצאּפ ַא ןופ לָאר, רעד ןגעוו סעיציניפעד עטנַאקַאב סטאטשלעדע טימ סיוועג טמיטש

 -ַאב סקילַאיב טימ וליפַא טמיטש יז יװ ,"קיטירק רעקיטפנונרַאפ רערָאװ; ןגעוו ןוא

 ."קלָאפ םעד ןופ רערעל רקיע רעד ןענַײז רעבַײרש, זַא ,גנוטּפיױה

 -קרַאמ יד ןעוועג ױזַא טשינ זיא רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד ןופ עידעגַארט יד

 -ַארט רעד .קיטקַארּפ רעד ןיא גנודנעוונָא ריא יו ,עיפָאסָאליפ ןוא עירָאעט עשיטסיס

 -עג טפָא טָאה רוטַארעטיל עשידַיי-שיטעוװָאס יד סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא םזיג

 ריא בילוצ טשינ ,גנולקיװטנַא ןוא ךרד ןכעלרעניא ריא בילוצ טשינ ןכַאז ןָאט טזומ

 -ָארּפ עשינַאגרָא ןופ טַאטלוזער סלַא טשינ ןוא ,גנַאג ןוא סקּוװ ןכעלריטַאנ םענעגייא

 -ַאלגער ןוא טרילוגער זיא רוטַארעטיל עשידַיי-שיטעווָאס יד .ןשינעלגנַאר ןוא ןסעצ

 ןופ ןזירּפַאק ןוא םיללכ יד ןפרָאװרעטנוא ןעוועג זיא יז ;ןסיורד ןופ ןרָאװעג טריטנעמ

 יד וצ ,רוטקוינָאק רעשיטילָאּפ רעד וצ ןסַאּפוצ טזומעג ךיז ,םישזער-רוטַאטקיד ַא

 -ומָאק רעד ןופ עיצולָאזער רעטסעַײנ רעד ןוא גנוריגער-טעווָאס רעד ןופ סעבַאגפיוא

 ,..ײטרַאּפ רעשיטסינ

 -נַאג רעד ןיא יוװ ,גנושרָאפ-רוטַארעטיל ןוא קיטירק רעשידִיי-שיטעוװָאס רעד ןיא

 ,ןטכַאלש-טרָאװ עסיורג טרעקַאלפעג טפָא ןבָאה ,רוטַארעטיל רעשידִיי-שיטעוװָאס רעצ

 -לימ ןוא סעיסוקסיד עלַא יד רעבָא .תומחלימ עשיגָאלָאעדיא ןוא סעיסוקסיד עקיציה

 -ָאס-זײמעגלַא ןַא רָאנ ,גנונַײשרעד עשידִיי-שיפיצעּפס ןייק ןעוועג טשינ ןענַײז תומח

 -ישרָאפ יד ןופ ןרוטַארעטיל ערעדנַא עלַא ןיא ךיוא ןעמוקעגרָאפ ןענַײז ייז .עשיטעוו

 -ּפָא עפרַאש יד ןרירטסוליא ןעק ליּפשַײב ןייא .דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןופ רעקלעפ ענעד

 :רוטקוינָאק רעשיטילַאּפ רעד ןופ רעבַײרש ןשיטעווָאס םענופ טַײקיגנעה

 טנכיײצַאב רעקירָאטסיה:רוטַארעטיל ןוא רעקיטירק עשיטעווָאס יד ןבָאה 1924 זיב

 סנַאטיװעל .מ טנַײשרעד 1924 ןיא רעבָא .רעטכיד ןשירַאטעלָארּפ ַא יו ןטַאטשלעדע

 .רעטכיד ןשירַאטעלָארּפ סיוא רַאפ ןיוש םיא טרעלקרעד רע ןכלעוו ןיא ,לקיטרַא ןַא

 יד ןופ גנולדנַאה יד :רעפטנע רעד זיא ?גנורעדנע עלעיּפיצנירּפ עפרַאש ַאזַא סָאװרַאפ

 ווו ,עינַאּפש ןיא דנַאטשפיוא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1924 ןיא .עינַאּפש ןיא ןטסיכרַאנַא

 ןעמ טָאה .טלָאװעג טָאה עװקסָאמ יו ,שרעדנַא טריפעגפיוא ךיז ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד

 -עג רע זיא .טסיכרַאנַא ןַא ןעוועג ךיוא לָאמַא זיא טַאטשלעדע זַא ,טנָאמרעד דיז

 -שירָאטעלָארּפ סטַאטשלעדע זיא ןפוא ַאזַא ףיוא .ןח םעד ןריולרַאפ ןוא ףירט ןרָאװ

 רָאי 40 ךרעב ,עינַאּפש ןיא ןעגנוריסַאּפ ןופ ןברק ַא ןלַאפעג ןוא ןרָאװעג טלסּפעג טייק

 !1924 ןיא .טיוט ןַײז ךָאנ

 השורי יד

 ;דלעפנעזָאר סירָאמ טגערפ "רעקיטירק ענַײמ וצ , דיל ןַײז ןיא
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 ץנ א ר עמָאּפ ר עדנא סקעלַא

 עדנקנעד רעקיטירק עכעלטריוו ןעד ןלעפ

 ?קיטקַאט ןוא ץרַאה טימ ,גנודליב טימ

 ,עדנקנערק ךעלרערימש ,ךעלרעצַארק עשירַאנ סָאװ

 ?קיטירק ןבַײרש וצ ךיז ןביולרעד

 -ָאס ןיא "עקידנקנעד רעקיטירק עכעלקריוו; ןייק טלעפעג טשינ ןבָאה סע רעבָא

 טלָאװ ךיא .ןדנעטשמוא:-םישזער עלַאמרָאנמוא יד ףיוא טקוקעג טשינ ,דנַאברַאפ-ןטעיו

 -רוטַארעטיל ,רעקיטירק עשידִיי-שיטעװָאס ןופ ןעמענ 50 רעכעה ןענעכערסיוא טנעקעג

 -עב ןבירשעג ךיוא ןבָאה ייז ןופ ךס ַא םגה .רעקירָאטסיה-רוטַארעטיל ןוא רעשרָאפ

 -ירק עלענַאיסעּפָארּפ רקיע רעד ןעוועג רעבָא ייז ןופ עטסרעמ יד ןענַײז ,קיטסירטעל

 רעטריציפילַאװק רעייז ַא ,ךַאפ ַא ןעוועג דנַאברַאפ-ןטעװַאס ןיא זיא קיטירק .רעקיט

 ןעמ .טסנוק ַא ןוא טפַאשנסיװ ַא וצ ןרָאװעג ןביוהרעד זיא קיטירק :רעמ ךָאנ .ךַאּפ

 וועיק ןיא ןטוטיטסניא טעשירעשרָאפ-ךעלטפַאשנסיװ עשידַיי יד ןיא טנרעלעג סע טָאה

 ,קסנימ ןיא ןוא

 -שיטעווָאס רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא קלח ןסיורג ַא טַאהעג טָאה קיטירק יד

 עשידִיי יד ןופ טַײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג טָאה קיטירק יד .רוטַארעטיל רעשידַיי

 ןסילשנַײא ךיז טזָאלעג טשינ ןוא ,םזילַאסרעוװינוא ןלַאיצָאס םעד ףיוא רעלעטשטפירש

 -ַאודיוװידניא ןעמערטסקע םעד ןגעק ףמַאק ריא .שידיחי וצ ןרעוו ןוא ןיילַא ךיז ןיא

 -סיוא ןפלָאהעג ךיוא טָאה קיטירק יד .טנַײש רימ יו ,טסנידרַאפ ַא ןעוועג זיא םזיל

 טָאה יז .רוטַארעטיל רעשידִיי-שיטעװָאס רעד ןופ ןוויטָאמ ןוא סעמעט יד ןרעטיירב

 .טעטילַאװק רַאפ טפמעקעג

 בילוצ ןטסנידרַאפ עסיורג סרעדנוזַאב ךיוא טָאה קיטירק עשידִיי-שיטעווָאס יד

 ,עטכישעג-רעטַאעט ןוא -רוטַארעטיל ןגעוו קרעוו-גנושרָאפ עדילָאס ןוא עקיגָאװ יד

 יו ,רעקיסַאלק-ָאענ ךיוא ןוא רעקיסַאלק ערעזדנוא ןגעוו ,רעבַײרש-הלכשה יד ןגעוו

 רעטכיד ערענָאיצולָאװער ערעטלע יד ןגעוו ,.דנַא ןוא ןעזייר ,ןָאסלעגרעב ,שֵא םולש

 * לידָאטעמ ןוא עיגָאלָאדָאטעמ ןגעוו ,רָאלקלָאפ ןגעוו ,עקירעמַא ןיא

 םענרַאפ ַאזַא ןופ ןענַײז ןטיבעג יד ףיוא ןטעברַא עכעלטפאשנסיוו יד ןופ דס ַא

 .ןויטשעגרעבירַא טשינ םויה-דע ךָאנ טָאה'מ סָאװ ,ָאװינ ַאזַא ןופ ןוא

 -רַא עטסקיטכיו יד ןופ לָאצ ַא שטָאכ ןענָאמרעד ןוא ןפורנָא רימ ןלעוװ טערקנָאק

 ,ןישורבָאד ,ווָאניסונ ,וָאקַאװטיל ,קירע סקַאמ ןופ יו ,טוטיטסניא רעוועיק ןופ ןטטב

 .ןייטשנָארב ןוא ןייטשרוג ,רעניוו ,רעדנעלסיוא

 -קַאדער ,"ךובלמַאז רעשיגָאלָאילביב רעד, :ןעװעג זיא קרעװ עכלעזַא ןופ סנייא

 ךיוא .ןַאשזדיב-ָאריב ןופ טנעדיזערּפ רעקידרעטעּפש רעד ,גרעברעביל .י ןופ טריט

 -ךוב רעשידִיי:שיטעוװָאס רעד ןופ עיּפַארגָאילביב ןַײז טצעזעגרָאפ טָאה ינטיווק .י

 .א"כשת ,םילשורי (קורמש .ח ךרש) ,/1960--1917 תוצעומהיתירבב םיידוהי םימוסרפ; :ןעז *
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 תו כל מייגור ה .9עש יט ע װָא ס יד

 רַאפ סנגיוב-קורד 25 ןופ דנַאב ַא קורד םוצ ןבעגעגּפָא טָאה ןוא ,עיצקודָארּפ

 יד ןופ ךשמ ןיא .גרעברעביל .י ןופ טריטקַאדער ,1932 -- 1922 ןרָאי יד

 ןעמ טָאה .,טוטיטסניא רעװעיק ןיא טנרעלעג בָאה ךיא סָאװ ,רָאי עכעלטק

 ןוא ןט19 ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ ןָאטעג ךס ַא ןטרָאד

 רעד ."לושכיוה רעד רַאפ קעטָאילביב-ןטסקעט} ןעמָאנ ןרעטנוא טרעדנוהרָאי ןטס0

 "גנורעלקפיוא רענילרעב רעד ןופ סעידעמָאק, עירעס יד ןעוועג זיא דנַאב רעטשרע

 סרעגניטע ךָאנרעד .ריפנַײרַא ןשירָאטסיה-רוטַארעטיל ןקידנצנעלג סקירע סקַאמ טימ

 רעטעּפש .גנולדנַאהּפָא רעשיטירק ןוא רעכעלטכישעג-רוטַארעטיל ַא סקירע טימ קרעוו

 סָאװ ,גַײװצנעזָאר .א ןופ "ךעלטעלב בוט-םוי יד ןוא ץרפ, ךיוא .קרעוו סדלעפנעסקא

 ןעמ .גנושרָאפיץרּפ רעד רַאפ טרעוו ַא ,תונורסח עסיורג יד ףיוא טקוקעג טשינ ,טָאה

 "עג טימ ןעמַארד סיקסוועשטניוו ןופ סעבַאגסױא עשימעדַאקַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה

 רעד טימ רעכיב-טַאטשלעדע יד ,ןרַאטנעמָאק ןוא ןריפנַײרַא עכעלטפַאשנסיוװ עקירעה

 טלָאזעג ןבָאה סע .ךוב-רידַאנ השמ ַא ,ךובדןַאמצרַאװש ַא ,דמרמ ןמלק ןופ ףליה

 רעדנעב ,ןטַאטשלעדע ןופ דנַאב ןייא ךָאנ ,ןיקסוועשטניוו ןופ רעדנעב 4 ךָאנ ןייגסיױרַא

 ,ןירעּפלַאה ,ל .מ ,ןדלעפנעזָאר ,ןרעװָאשװָאב ןגעוו רעכיב ,ןענַאמרעביל ןרהא ןגעוו

 .קרעוו ערעדנַא ךָאנ ןוא ,"רשבמ לוק, םעד ןגעוו

 ,ןייטשרוג ןופ ןטעברַא עשיגָאלָאדָאטעמ .ךס ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענַײז סע

 "ידִיי רעד רַאפ סעיטַאמָאטסערכ ןוא רעכיב-ןרעל טנכערעגנַײרַא ,ערעדנַא ןוא ,ווָאליב

 .לוש רעש

 ךָאנ ןָאט סָאד ןביױהעגנָא טָאה'מ .ןָאקיסקעל-רעבַײרש ַא טיירגעג ךיוא טָאה'מ

 סרעבַײרש ןופ ןעמענ 950 םורַא טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש ןענַײז 1926 ןיא ,1920 רָאי ןיא

 ןגָאלרַאפ ,ןלַאנרושז ,סעיצַאזינַאגרָא ,ןעגנוטכיר עשירַארעטיל) סעמעט 60 ךרע ןַא ןוא

 ןעװעג ןיוש ןענַײז סעיפַארגָאיב עטסקיטכיוו יד .(וװ"זַאא ,ןפירגַאב עשיגָאלָאדָאטעמ

 לייט ןטסערג םוצ טיירגעגוצ ןעוועג ךיוא ןיוש זיא סע .טעברַאַאב ןוא טלמַאזעגפיונוצ

 ןוא עקיזיר ַא ןעוועג זיא סָאד .ןָאקיסקעל םענופ לַאירעטַאמ רעשיפַארגָאילביב רעד

 עצנַאג יד ךעלטנירג ןטעברַאַאב וצ טרעדָאפעג וצרעד ךיז טָאה סע .טעברַא ערעווש

 טציא זיב לַאירעטַאמ רעד ךיז טָאה ןרעױדַאב םוצ .רוטַארעטיל ןוא עסערּפ טעשיטעווָאכ

 .טכוזעגּפָא טשינ

 -טַײצ , רעקסנימ יד ןיא ןרָאװעג טקורדעג ךיוא ןענַײז ןטעברַא עלַאטנעמַאדנופ

 ןוא ?ןטפירש} ןלַאנרושז רעװעַיק יד ןיא ,"טנָארפ ןכעלטפַאשנסיוװו ןפיוא , ןוא "ןטפירש

 ןיא ןוא "רעכיברָאי עכעלטפַאשנסיוו, רעװקסָאמ יד ןיא ,"עיצולָאוװער ןוא טפַאשנסיוו.

 -םולש ןוא עלעדנעמ עשימעדַאקַא יד ןענָאמרעד ךיוא ףרַאד ןעמ .ןלַאנרושז ערעדנַא

 .רעכיבלמַאז ײלרעלַא ןוא סעבַאגסיוא-םכילע

 יקצַאש .י ר"ד ןעמעוו ,קירע סקַאמ טימ ןבייהנָא ךיא ליוו רעקיטירק ךייש סָאװ

 יידַיי רעד ןופ לגיופרעַײּפ רעד, ןפורעגנָא ?רעכיבלמַאז , יד ןיא טעברַא ןַײז ןיא טָאה
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 ץנַאר עמָאּפ ר עדנַאסקלעלַא

 -רַא עטסעב ןַײז רַאפ עבַאגסיוא-דלעפנעסקַא סקירע טלַאה יקצַאש ר"ד ."קיטירק רעש

 -םחנמ/, ןגעוװ גנולדנַאהּפָא סקירע זַא ,טכַאד רימ רעבָא .דָאירעּפ ןשיטעוװָאס ןופ טעב

 .קרעוו טסעב ןַײז ןעוועג זיא ,גנופַאש עטצעל ןַײז ,סיוא טזַײװ ,1926 ןיא ,"לדנעמ

 ןַײמ רַאפ ץרוק די:בתכ ןיא טנעיילעגרָאפ רימ רַאפ "לדנעמ-םחנמ/ ןַײז טָאה קיױע

 -ַאקַא ןַא טצעזעגפיוא ןעוועג ןיוש זיא'ס זַא ,סייוו ךיא .דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןופ רָאפּפָא

 טָאה קירע .ריפנַײרַא ןַא יו טעברַא סקירע טימ עבַאגסיוא-"לדנעמ-םחנמ, עשימעד

 עשידַיי יד, ,"שַא םולש; ,"הלכשה ןופ עטכישעג רעד וצ ןדויטע, טקורדעג ךיוא

 "ץעקוועלירסַאק; ,"ןהיבט; ןגעוו קרעוו עקיגָאװ ךיוא יו ,"ה"י ןט19 ןיא רוטַארעטיל

 -עדנעמ ןגעוו ךס ַא ןבירשעג ךיוא טָאה קירצ ."רָאשזַאיָאוװימָאק ַא ןופ םיבתכ; ןוא

 "השורי רעשירַארעטיל רעד ןופ; ךוב ןַײז טקורדעג ךיז טָאה קסנימ ןיא .ץרּפ ןוא ןעל

 ,ץרּפ ,יקסוועשטניוו ,רעבָאלטָאג ,רעגניטע ,דלעפנעסקַא ,ןָאזניוװעל ןגעוו ןעייסע טימ

 עַײנ ַא ןבַײרש וצ -- ןַאלּפ ןזעיציבמַא ןַא ךָאנ טַאהעג טָאה קירע ןוא .םכילע-םולש

 םעד טכעלקריוורַאפ רעכיז טלָאװ קירע ."רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ עטכישעג,

 .םַאזיורג ןוא דליוו ױזַא ןרָאװעג ןטינשרַאפ טשינ טלָאװ ןבעל ןַײז ןעוו ,ןַאלפ

 -ַאב ןעוועג עיצולָאװער רעשיטסיוװעשלָאב רעד רַאפ ךָאנ זיא זזָאקַאווטיל הששמ ןוא

 עקיטכיוו ענַײז ץוח ַא ."גנוטכיר רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ, רעקיטירק ַא יו טסווװ

 -רעמַאק רעשידִיי רָאי 5, ךוב ןַײז ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד ,רוטַארעטיל ןגעוו ןטעברַא

 -רעטַאעט רעשידַיי רעד ןופ גנושרָאפ רעד וצ גָארטַײב רעסיורג ַא זיא סָאװ ,*רעטַאעט

 רשפא טָאה רע ,ןיזפרַאש טימ יא ,עיצידורע טימ יא טשטנעבעג ןעוועג זיא רע .טסנוק

 ןיא יוװ ,ןעלקיטרַא סווָאקַאװטיל ןיא .דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא ןעּפ עטספרַאש יד טַאהעג

 רימ ןעניפעג ,"ןטנָארפ ייווצ ףיוא, ךוב םעד ןיא ןוא "ורמוא ןיא; רעדנעב 2 ענַײז

 ,רתסנ ,ןָאסלעגרעב ,גרעבנסַײװ ,ןעזייר ןגעוו ,רעקיסַאלק יד ןגעוו ןטעברַא עקיגָאװ

 -טנַא רעד ןיא קלח ןסיורג ַא טַאהעג טָאה רע .סרעבַײרש עשידִיי-שיטעווָאס יד ןגעוו וו

 עריא ןיא יו ,תולעמ עריא ןיא ,רוטַארעטיל רעשידַיי-שיטעוװָאס רעד ןופ גנולקיוו

 .תונורסח

 ןעוועג זיא רע .ווָאניסונ .י' ןעוועג זיא רעבילַאק ןסיורג ַא רָאג ןופ רעקיטירק ַא

 ,רוטַארעטיל רעשִיעּפָארײא-ברעמ ןוא רעשיסור רעד רעביא טרעּפסקע ןַא רקיע רעד

 טסידעּפָאלקיצנע ןַא ןעוועג זיא רע .קרעוו עקיגָאװ ןבעגעגסױרַא טָאה רע עכלעוו ןגעוו

 עלַא ןופ ןרָאטקַאדער-טּפיױה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .טרָאװ םעד ןופ ןיז ןלופ ןיא

 יד וגעוו ןטעברַא ענַײז ךיוא ןענַײז טַײטַאב סיורג ןופ .סעידעּפָאלקיצנע עשיטעווָאט

 סרעדנוזַאב ןוא .דנַא"א ,סינּפיק ,רתסנ ,ןָאסלעגרעב ,ןשַא ןגעוו יו ,רעקיסַאלק עשידִיי

 .ןַאמָאר ןשירָאטסיה ןגעוו

 .רעדנעלסיוא .נ ןוא ןישורבָאד .י ןעוװעג ךיוא ןענַײז רעקיטירק עקיטרעוװסיורג

 ןשידִיי ןופ ןכירטש-דנורג; סרעדנעלסיוא ןוא ,"סיוא-געוו ,ןַײא-געוו; ךוב סנישורבָאד

 ןיא קרעוו-דנורג ששיטירק עטשרע יד ןופ ןעוועג ןענַײז ?גנַאגנעקנַאדעג, ןוא ?םזילַאער
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 תוכל מ:-יגור ה ע9 שיט עװַא ס יד

 ןוא ןעדַאפדלָאג ןגעוו קרעוו ןפַאשעג ןבָאה עדייב .רוטַארעטיל רעשידִיי-שיטעוװָאס רעד

 ןגעוו ןבירשעג ךס ַא רָאנ טשינ טָאה ןישורבָאד ,רעטַאעט ןשידִיי ןופ עטכישעג רעד

 ןטימ ךיוא ןבעגעגּפָא ךס ַא ךיז רָאנ ,רוטַארעטיל רעשידַיי-שיטעוװָאס רעטערקנָאק רעד

 ןגעוו ןוא ןענָאסלעגרעב ןגעוו ןבירשעג ךס ַא טָאה רעדנעלסיוא ןוא .רָאלקלָאפ ןשידִיי

 .רעבַײרש עשידִיי רענַאקירעמַא

 ריאמ ןעוועג זיא רעקיטירק עשיטעווָאס עטסלעניגירָא ןוא עטסערג יד ןופ רענייא

 רעד ןיא עיצידורע עסיורג ַא טַאהעג .ףירח ַא יא ,יקב ַא יא ןעוועג זיא רע .רעניוו

 ענַײז ץוח ַא .רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ ןוא רעטלַא רעד ןיא ןוא ,רוטַארעטיל-טלעוו

 יו ןטעברַא עשיטירק טכעלטנפערַאפ רע טָאה ,קרעו עשירעלטסניק עקידנטַײדַאב

 .?טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ, ךוב ןַײז

 -םולש ןוא עלעדנעמ ןגעוו ,רעבַײרש-הלכשה ןגעוװו ןטעברַא ןסָאלשעגנַײא ןרעוו ןטרָאד

 ,שיקרַאמ ,ןקיוויל ןגעו ןבירשעג ךיוא טָאה רע .רָאלקלָאפ ןגעוו ךיוא יוװ ,םכילע

 -רָאפ-רָאלקלָאפ רעד טימ טריפעגנָא שיטקַאפ טָאה רע .דנַא"א ,ןָאסלעגרעב ,ָאקטיוװק

 סָאד ןבעגעגסױרַא רע טָאה ןייטשרוג .א טימ ןעמַאזוצ .דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא גנוש

 ."קיטירק ןופ ןעמעלבָארּפ, קרעוו

 ,ץרּפ ןוא עלעדנעמ ןופ ןפַארגָאילביב עסיורג רָאג יד ןופ ןעוועג זיא ןייטשרוג .א

 -טנַאלַאט ןוא עטסגנִיי עמַאס יד ןופ םענייא ךָאנ זיולב ןענָאמרעד ןלעוװ רימ

 ןױוש זיא רע ןיײטשנָארב עשַאי רעקידנגָאזצי-ליפ רעד ןעוװעג זיא סָאד ןוא ,עטסלופ

 רעד וצ רָאנ טשינ ןגָארטעגַײב טָאה רע .טקודָארּפ רעשיטעװָאס ַא ןצנַאג ןיא ןעוועג

 וצ דיוא רָאנ.א .א ,קַאבלוק ,קירַאכ ןגעוו ,קיטירק רעשידַיי-שיטעווָאס רעטערקנָאק

 ערענָאיצולָאװער רענַאקירעמַא ערעטלע יד ןופ יװ ,ןָאסלעגרעב ןופ גנושרָאפ רעד

 רענווָאק ירוא םהרבא ןגעוו טעברַא עלעניגירָא ןַײז זיא טַײטַאב סיורג ןופ .רעטכיד

 -דנַאהּפָא עקיטכיוו טקורדעג ךיוא טָאה רע ."װערַאסיּפ רעשידִיי רעד; ,(1909-1842,

 ?ףקַאטַא ןיא; רעכיב ענַײז טנַאקַאב ןענַײז סע .סעגַארפ עשיגָאלָאדָאטעמ ןגעוו ןעגנול

 "עג טכַארבעגמוא קיניזמוא ןוא דליוו זיא רע ךיוא ."סעיציזָאּפ עטקיטסעפרַאפ, ןוא

 !תוחוכ עקיטסַײג ןוא עשיזיפ ענַײז ןופ ילב עמַאס ןיא ןרָאװ
 5א יא

* 

 -קנַארפ יו םעד ןגעוו לקיטרַא ןַא טנעיילעג ךיא בָאה קירוצ טַײצ רעצרוק ַא טימ

 עלַא יו ןוא ,רַאולע לָאּפ טעָאּפ ןשיזיוצנַארפ ןסיורג םעד דובכ ןבעגעגּפָא טָאה ךַײר

 ןעוועג ןבעל ןַײז ןופ ףוס םַײב זיא רע שטָאכ ,טנייװַאב קיטכירפיוא טיוט ןַײז ןבָאה

 רעגנילדנעצ ןופ טױט םעד ןעניײװַאב ךיוא ןפרַאד רימ ןוא .טסינומָאק רעוויטקַא ןַא

 .יטקעלָאק-רעבַײרש ןוא רוטַארעטיל רעצנַאג ַא ןופ טױט םעד ,סרַאולע לָאפ עשידִיי

 ןשידַיי-שיטצוװָאס םעד ןופ לייט רעקידנטַײדַאב ַא זַא ,טשינ קפס ןייק זיא רימ ַײב

 .רוטלוק רעשידִַיי רעד ןופ רצוא םעד ןיא ןבַײלברַאפ טעװ ןפַאש

,4 

--275 = 



 טגעמעג רעדָא טנעקעג רשפא ןעמ טלָאװ ,עכעלנייוועג ןעוועג ןטַײצ יד ןטלָאװ

 -עטיל עשידִיי עשיטעווָאס יד טלעגניילק וצ ןכַאמ וצ ןעגנוימַאב סרעגינ .ש ןקוקרַאפ

 ,(?גָאט , ןיא ןעלקיטרַא עירעס ןַײז ןיא) רוטַאר

 רעדָא ,םירפוס תאנק :ןגָאז טנָאקעג רשפא ןעמ טלָאװ ןטַײצ עכעלנייוועג ןיא

 ענַײז לָאמ ןטלפיוו םוצ רעביא טרזח רעגינ .ש רעדָא "רעקעב ןטיינ ַא זיא רעגינ .ש

 .רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד וצ ןלייטרוארָאּפ

 ןעוו -- ,עטסכעלנייועגרעסיוא יד ,עכעלנייועגרעסיוא ןענַײז ןטַײצ יד רעבָא

 -לימ טנערברַאפ ןבָאה ןשטַײד יד עכלעוו ןיא ,סנוויֹוא רענילבול יד ןופ דליב סָאד;

 קיווייל .ה טגָאז סע יװ ,"ןגיוא ענַײמ ןופ ּפָא טשינ ךיז טוט ,קלָאפ רעזדנוא ןופ ןענָאי

 סָאד, ןעוו ,ןדנַאטשּפױא-ָאטעג ןופ ןטַײצ .?דנַאלשטַײד ףיוא הללק-םרח ַא? ןַײז ןיא

 ןיא טליהעגנַײא זיא טלעוו עצנַאג יד ןעוו ,"ןעמַאלּפ ןיא זיא לארשי ןופ זיוה עצנַאג

 טלפוװו רעצנַאג רעד ןופ רָאנ ,קלָאפ ןשידִיי ןופ רָאנ טשינ לרוג רעד ןעוו ,ןעמָאלּפ

 ,לָאשגָאװ רעד ףיוא ויא

 ןיא רעבַײרש עשידִָיי יד ןָאטעג ןבָאה סָאװ -- ןטַײצ עכעלנייוועגרעסיוא יד ןיא

 ?דנַאברַאפ-ןטעווָאס

 ןבעגעגרעביא סנטצעל טָאה -- דנַאברַאפ-ןטעווָאס םעד ןופ רעבַײרש עשידִיי יד;

 ןבָאה -- ,ענַיַארקוא ףיוא רעבַײרש יד ןופ ץנערעפנָאק ַא ףיוא רעפעפ קיציא וועיק ןיא

 טמַארעגּפָא טשינ טעוװ טסישַאפ רעקיצנייא רעדעי זיב ןעור וצ טשינ ןריֹוושעג ךיז

 קעװַא ןענַײז רעבַײרש עשידִיי עטסבושח יד ןופ .דרע רעד ןופ םינּפ םעד ןופ ןרעוװ

 יז ןדלעה יװ ןלַאפעג ןענַײז רעבַײרש עשידִיי קיסַײרד ןוא ריפ .המחלימ ןיא 2

 -ָאג .ש ףענַײז ענעמוקעגמוא יד ןשיוװצ .דלשפטכַאלש ןפיוא טיוט רעייז ןענופעג ןבָאה

 -סַאמ ןופ --- רעניוו .מ ,ןייטשרוג .א ,ןיסָאר .ש .ןידלעז ַאשַאי ,יקסוועילָא יזוב ,רעניד

 -ַאיד ,דנַאלרוק .ד ,קיניעבָארָאק ,ןָאזנעשרעג ,ןיטַאּפָאל .א ,יקצַאװעשטשַאכ .כ ;עווק

 -סור-סייוו ןופ ןַאגַאק שילע :ענַיַארקוא ןופ דנַאמלעה ,טעליבוד ,גרעבנעדלָאג ,טנַאמ

 .דנַאל

 .רעפמעק ןרָאװעג ןענַײז ,טגָאזעג רעפעפ קיציא טָאה -- רעבַײרש ערעזדנוא,

 ;עמעַװ רעייז רָאנ טשינ ןרָאוװעג זיא דנַאל רעייז רַאפ עביל ןוא אנוש םעד רַאפ סו

 טשינ ןָאק קלָאפ עשיטעווָאס סָאד .סנבעל ערעייז ןופ טלַאהניא רעד ןרָאװעג זיא'ימ

 סגיילעג רָאי 28 טָאה סָאװ ,רענייא ."סנייא ףיוא סנייא, עלעװָאנ סעשיקראמ ץרפ ןופ דלעה *

 .קינכעט-יוב עשיטעװָאס יד ןעמענאב טשינ ןָאק ןוא דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןייק טמוק ,עקירעמא ןיא לגיצ
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 תוכ למייגורה צץעשיט עװַא ס יד

 ןוא טנַאה ןייא ןיא סקיב ַא רעבַײרש ערעזדנוא ןטלַאה רעבירעד ןוא ,רעכיב ןָא ןבעל

 "עדייז, םעד ןופ קידנבײהנָא .ןעמעלַא ייז ןגעוו תמא זיא סָאד .רעטייווצ רעד ןיא ןעפ ַא

 "רַאּפ רעקירָאי-17 רעד ,יקצילֶא עקמלש לקינייא ןטימ קידנקידנערַאפ ןוא ןָאסלעגרעב

 .?טעָאּפ ןַאזיט

 יד ןשיווצ .וויטקַא-ךעלטפַאשלעזעג ךיוא ןענַײז רעבַײרש עשידִיי-שיטעווָאס יד

 -סישַאפ-יטנַא ןשידַיי םעד ןופ םוידיזערּפ םעד ןיא רעדילגטימ קיצכעז ןוא עכעלטע

 עשיטעווָאס-שידִיי (לטירד ץנַאג ַא ה"ד) 21 ךיז ןעניפעג עװקסָאמ ןיא טעטימָאק ןשיט

 .(רעלטפַאשנסיװ ןוא ןטסילַאנרושז עשיטעווָאס-שידִיי יד קידנענעכער טשינ) רעטכיד

 ןָא) טייקינייא ןכיירגרעד וצ גנידצלַא ןעוט ,"טייקינייא, גנוטַײצ יד סױרַא ןביג ייז

 .(ךעלסיפנזדנעג

 ןיא רעבַײרש עשידִיי יד ןָאטעג ןבָאה סָאװ -- ןטַײצ עכעלנייוועגרעסיוא יד ןיא

 ?עקירעמַא

 -לעזעג רעזדנוא ןיא ןליּפש רעבַײרש עשידַיי סָאװ ,לָאר רעד ןופ ךיא טכַארט;

 ןיא העש רעשיגַארט-קידארומ רעקיטציא רעד ןיא טּפיוהרעביא ןוא ,ןבעל ןכעלטפַאש

 רַאפ ייו טוט רימ ןצרַאה ןפיוא קיטעמוא טרעוו רימ ןוא ,קלָאפ רעזדנוא ןופ ןבעל

 ,טבש רעטלייורעדסיוא רעד סָאװ ,טקידיײלַאב ןוא טקנערקעג ךיז ליפ ךיא .ףורַאב ןַײמ

 "טפירש רעד דָארג ןעוו ,טַײז ַא ןיא טייטש ,ןרעהעג וצ דובכ םעד בָאה ךיא ןכלעוו וצ

 רעד ןופ רעקיטומ זיא יז זַא ,זדנוא טגָאז'מ סָאװ ,ןעּפ רעד טימ רעפמעק רעד ,רעלעטש

 ,?גָאט; ןיא סיצנַאד .מ) "ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא ךיז ןעניפעג טפרַאדעג טלָאװ ,דרעװש

 ,(1944 ,2 לירּפַא

 ןוא שיטעװָאס סייה; זיא רעבַײרש עשידִיי עשיטעווָאס יד ןופ רוטַארעטיל יד

 (1944 ילוי רעטס223) "לַאנרושז ןגרָאמ,, ןיא ינודקומ ר"ד ןבירשעג טָאה ,"שידִיי סייה

 רעטנוא --- *דנַאלמייה, ךובלמַאז ןשיטעווָאס םעד ןופ גנוצַאשּפָא ןַא -- לקיטרַא ןַא ןיא

 טייקידתמא ,טייקטכע ָאד זיא סע; ."תומחלימ ערעזדנוא ןוא תומחלימ ערעייז; :לּפעק ַא

 -למַאז ןיא רעמענליײטנָא יד ןופ "רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד יד ןיא טייקטרעטיילעג ןיג

 .ךוצ

 ר"ד טגָאז -- רוטַארעטיל-המחלימ עסייה עקיזָאד יד טנעיילעג ךיא בָאה,

 -לימ רעד טימ ?תומחלימ, ערעזדנוא ןכילגרַאפ קידנליוו טשינ ןוא -- ינודקומ

 .רעבַײרש עשיטעווָאס יד ןריפ סע סָאװ ,המח

 :טליפרעד ךיא בָאה השוב ַא ןוא קיטייוו ןפרַאש ַא ןוא,

 יַאנ .תומחלימ עקידנשָארג ,תומחלימ ךיוא ןריפ ,טגָאזעג-סנייטש'מ ,רימ,

 ןופ טקיליטרַאפ שממ ןרעוו רימ ןעוו טַײצ ַא ןיא סעילַאטַאב עטסיוו ןוא עשיר

 .סעיטסעב עשיצַאנ יד

 יייא ףיוא ןדָאלעגסױא טרעו טייקרעטיב רעזדנוא ןוא האניש רעזדנוא ,

 ..עכעלבַײל ףיוא ,שנעג
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 ץנ ַאר עמָאּפ ר עדנַא סקעלַא

 -נוא ןופ ּפעק עטסיוװ יד ףיוא ןרעוו ןדָאלעגסיױא יז טָאה טפרַאדַאב ןוא;

 ,"םינילת ערעזד

 ?רעגינ .ש טוט סָאװ -- ןטַײצ עכעלנייוועגרעסיוא יד ןיא

 "ףקּפיּפ , טכַאמ רע ,טלעגניילק וצ טכַאמ רע ּוװ ,ןעלקיטרַא עירעס ַא טבַײרש רע

 -עגפיוא טָאה רע .טַײצ-המהלימ רעד ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי-שיטעװָאס רעד ןופ

 .שיקרַאמ ץרּפ ןַײרַא םיא ןופ טּפַאכ בָאג ןטסערג םעד .תונובשח עטלַא עלַא טשימ

 .טרָאק רעד ןיא סָאװ םיא ןגעוו טגָאז ןוא ,ותמח לכ סיוא םיא ףיוא טזָאל רעגינ

 -רַאפ יז -- רע טהנעט -- רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד טימ טוג טשינ זיא'ס;

 .ףשטַײד יד ןָא ןעמענ המקנ ,ןשטַײד ןענעגרה ןופ עמעט רעד טימ זיולב ךיז טמענ

 -יל רעשידִיי רעד ןיא ןעגנורעדנע ןעמוקעגרָאפ ןענַײז סע זַא ,וצ טיג רעגינ .ש

 ןופ לקיטרַא ןטשרע ןַײז ןופ בייהנָא ןיא דלַאב טגָאז רע .דנַאל-ןטעווָאס ןופ רוטַארעט

 -עדנע יד-טָא ןעײטשַאב סָאװ ןיא, ןגַארפ יד ףיוא ןרעפטנע טעװ רע זַא ,עירעס רעד

 ןענַײז ןעגנורעדנע יד זַא ,טרעפטנע רע ןוא "??ייז ןבָאה עדרעוו ַא רַאפ סָאװ ןוא ?ןעגנור

 ןוא ,"עלַאנָאיצַאנ ןוא שכעלנעזרעּפ ןעגנומיטש; ןוא "ךעלטניוו עַײנ; יו רעמ טשינ

 רעטצעל ןַײז זיא סָאד .טשינ עדרעוו ןייק עקַאט ייז ןבָאה ןעמַאנסיױא עכעלטע טימ זַא

 .לכה-ךס

 ביוא ,טַײב רוטַארעטיל עשידִיי-שיטעוװָאס יד זַא ,לָאמ עטשרע סָאד טשינ זיא'ס,

 ןיוש לָאמ ןייא טשינ טָאה ,ןעמונעג ןצנַאג ןיא ,יז ...ענימ ריא זיא ,טכיזעג ריא טשינ

 ..רעירפ יו רעקידנעטשטסבלעז טשינ זיא יז ..גנוטכיר עשיגָאלָאעדיא ריא ןטיבעג

 ןעייקוצרעביא רעדָא ,ןרזחוצרעביא ,ןצעזוצרעביא !עוועג ןָא בייהנָא ןופ זיא הדבוע ריא

 יוזַא .".הדבוע ריא טציא ךיוא זיא סָאד ;טרָאװ עשיטעווָאס-ןײמעגלַא סָאד שידִיי ףיוא

 .עירעס ןַײז רעגינ .ש ןָא טבייה

 ןופ הדבוע יד זןיולב רע טעז רוטַארעטיל רעשידִיי-שיטעוװָאס רעצנַאג רעד ןיא

 ןיא "שידִיי ףיוא רעביא רע טַײק, טעטילַאנַאב יד-טָא ןוא ?שידִיי ףיוא ןעַײקרעביא,

 .ןעלקיטרַא עקיזיר סקעז ענַײז

 ןופ גנולייצרעד ןייא ןוא רתסינ םענופ קרעוװ רַאפ זיולב רע טכַאמ םַאנסיוא ןַא

 ןרעפעפ ןבייהפיוא וליפַא טווּורּפ רע .ךעלרעדנּוװ ןָא טפור רע סָאװ ,ןענָאסלעגרעב

 רעגינ טניפעג םורַא ןוא םורַא רעבָא ,ןשיקרַאמ ןגָאלש רעסעב םיא טימ ןענָאק וצ ידכ

 א ןופ "סעּפע; ןַא רע טניפעג ?טרָאד ןוא ָאד,; ןוא עיזעָאּפ ןופ "ךעלצָארּפש, זיולב

 יד ןליפַא ןוא ."ןעגנומיטש, ןוא "ךעלטניוו, עיינ ,קיריל ןופ *סעּפע; ןַא ,ןָאט-סקלָאּכ

 טימ טלעטשעגרעטנוא רעדָא טלעטשעגמורַא םיא ַײב ןײעװ ןטנעמילּפמָאק ייוו-ןוא-ךָא

 ןשינערָאװַאב ,סעיצַאקיפידָאמ ,סעיצַאװרעזער ,(סעװָאקדָאּפ) "ךעלסיפ, רועיש ַא ןָא

 ןתמא עבלַאה ,ןשינערעהוצנָא ,ךעלטרעווכעטש ,"סרעבָאק ,"סביוא; ,ןתולצנתה

 ,תונובשח עטלַא ןשימפיוא טציא ןעמ ןָאק יוװ -- ןטַײצ עקיטולב עכלעזַא ןיא זיא

 ?דיירפנדָאש ןוא טייקיליווזייב ַאזַא סָאװרַאפ ןוא ןענַאװ ןופ ?תואניש עדנילב
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 תוכ 'למייגור ה .9עש יט ע װָא ס יד

 "םטכעלש ןופ ןעמולב;

 -המחלימ רעד ןיא ךיז טָאה רוטַארעטיל ,עשידִיי-טשינ יד יוװ ,עשידַיי-שיטעוװָאס יד

 סָאד .טקַאפ ַא זיא סָאד .ךיוה רעשירעלטסניק רעכעלנייוועגמוא ןַא וצ ןביוהרעד טַײצ

 ,טנעקרענָא ןעמעלַא ןופ ןוא טסּוװַאב ןײמעגלַא זיא

 טלעגניילק וצ טכַאמעג טָאה רעגינ .ש .ןרעגינ .ש ןופ טשינ רָאנ -- ןעמעלַא ןופ

 ,רעבַײרש עשידַיי-שיטעווָאס יד ןופ טכַאמעג לת ַא ,רוטַארעטיל עשידַיי-שיטעוװָאס יד

 .ןשיקרַאמ ץרּפ ןופ סרעדנוזַאב

 ןשיטעװָאס-יטנַא סרעגינ .ש ןופ "סטכעלש ןופ ןעמולב , טעקוב ַא ךָאנ זיאיטָא

 ;ןטרָאג

 רע ביוא ,םיצורית ןייק טשינ רעמ (רתסינ רעד) רע ףרַאד טציא ביוא;

 סנּפָארט םזילַאער ןשיטעוװָאס ןַײז ןופ ןעּפַאקּפָארַא ןזָאל וצ ַײרפ טציא זיא

 סָאװ ,ךעלטניוו עַײנ יד ןופ קפס םוש ןייק ןָא סע טמוק ,קיטנַאמָאר עשידִיי

 ,"רוטַארעטיל רעשידִיי-שיטעוװָאס רעד ןיא ןזָאלב

 יד ןופ ןעגנופַאש-עזָארּפ יד ןופ) ןכַאז לייט ןטסערג םעד ןופ טרעוו רעד;

 יו ,טײקשילַאקינָארכ רעייז ןיא רעמ עקַאט טגיל (רעבַײרש עשידִיי-טעוװָאס

 ןטסערג םוצ .טנכייצרַאפ רעדָא טלייצרעד ייז ןבָאה סָאװ ,יד ןופ טסנוק רעד ןיא

 רעמ ןיוש (רתסינ רעד) רע ףרַאד טציא ..ןטנעמוקָאד:-טַײצ סע ןענַײז לייט

 -רעב) םיא ןבָאה ייז; ...ןשינעכערּפשּפָא ןוא םיקוסּפ *עשירַאטעלָארּפ , ןייק טשינ

 -רעד טשינ םיא ןבָאה ייז רעבָא .ינק יד ףיוא טלעטשעג ךיז רַאפ (ןענָאסלעג

 ,.."טעגרה

 -ַאמעט ריא ןיא טצענערגַאב יז זיא (רעִירפ יו רעמ ךָאנ ןוא) רעִירפ יו;

 -ָאמ וצ זיב גנורינילּפיצסיד-טסבלעז ןוא ןעגנוצענערגַאב-טסבלעז יד-טָא ...קיט

 ַײב ..טלעוו רעשירַארעטיל-שיטעװָאס רעד רַאפ טשינ סַײנ ןייק זיא עינַאמָאנ

 "!רעיורט וד ,יוא; :טסייה סָאװ ,דיל ץנַאג ַא וליפַא ןַארַאפ זיא ייז ןופ םענייא

 רעשיטעווָאס רעד ןיא ןַײז טלָאמעג לָאמ ַא טנָאקעג טשינ טלָאװ סָאװ ,דיל ַא ---

 ....עיזעָאּפ

 ןקיטשרַאפ טפרַאדעג טשינ רע טָאה ,רעטכיד רעשיטעווָאס ַא קידנרעוו;

 -נַא ..(רעבַײרש עשיטצווָאס ערעדנַא יד ןופ םַאנסיוא ןַא יו רעפעפ) ךיא ןַײז

 עשיריל ןייר ענױזַא טציא ךיוא ןיוש ךיז ןעניגרַאפ ןטעָאּפ עשיטעווָאס ערעד

 -ירשעג-טשינ)} ַא ןגָארקעג ןבָאה ייז לַײװ ,סע ךיז ןביולרעד ייז רעבָא .ןסוגסיוא

 סָאד ןעמוקעגוצ זיא ןטַאר יד ןופ דנַאל םעַײנ םעד וצ ...שינעביולרעד (טענעב

 עשידִיי:שיטעװָאס עלַא ןופ ןרָאװעג טקעדטנַא ךעלדנע זיא סָאװ ,קלָאפ עטלַארוא

 זיולב טשינ זַא ,ןטַאר יד ןופ דנַאל םעניא ןעזעגמורַא ךיז טָאה ןעמ ...סרעבַײרש

 םוצ ַײרטעג ןַײז ןעק (ז"עלב עיצקעסוועי,) "עיצקעס רעשידִייא רעד ןופ דיי ַא

 ,,.?דנַאלנטַאר
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 ץנ אר עטמָאּפ ר טדנַא סקטצלַא

 ףיוא רקיע רעד ךיז ןציטש עירעס ןַײז ןופ ןעלקיטרַא ייווצ עטשרע סרעגינ .ש

 דיוד ןופ קרעוװ:המחלימ עטסעַײנ יד ןוא "דנַאלמיײה, ךובלמַאז ןשירַארעטיל םעד

 ,רתסינ םעד ןוא ןָאסלעגרעב

 ןיא רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ הדבוע יד (1 :ןענַײז ןסיזעט-טּפיױה סרעגינ .ש

 -לַא סָאד שידִיי ףיוא "ןעַײקוצרעביא; טציא ךיוא ןוא לָאמ עלַא זיא דנַאברַאפ-ןטעוװָאס

 סָאד ןעמוקעגוצ זיא ןטַאר יד ןופ דנַאל םעַײנ םעד וצ (2 ;טרָאװ עשיטעוװָאס-ןיימעג

 עשידִיי:שיטעווָאס עלַא ןופ ןרָאװעג טקעדטנַא ךעלדנע זיא סָאװ "קלָאפ עטלַארוא;

 ןוא .קנַאדעג ןקיטכיר ַא ןופ גנוכַאלפרַאפ ַא טקנוּפ רעטשרע רעד זיא .סרעבַײרש

 ,לובליב ַא -- רעטייווצ רעד

 רעד ןופ לײטדנַאטשַאב רעקיטכיוו ַא זיא רוטַארעטיל עשידִיי-שיטעװָאס יד

 סעבַאגפיוא ענײמעגלַא יד .רוטַארעטיל רעשידנַאברַאפלַא רעדָא רעשיטעווָאס רעצנַאג

 עלַא רַאפ ןטליג רוטַארעטיל רעשידנַאברַאפלַא רעד רַאפ סױרַא טקור דנַאל סָאד סָאװ

 -נַײא ,דנַאל ןיא רעקעלפ עלַא ןופ ןרוטַארעטיל יד רַאפ ,ןרוטַארעטיל עלַאנָאיצַאנ עריא

 .רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןסָאלשעג

 ,ןלייט טרעדנוזַאב ענעדיישרַאפ יד ןופ עקַאט טײטשַאב רוטַארעטיל עשיטעווָאס יד

 -ָאס םעד ןעיוב ןוא ןעניֹוװַאב סָאװ ,רעקלעפ ענעדיײשרַאּפ יד ןופ ןרוטַארעטיל יד ןופ

 -ַאעט עשידִיי יד ,ןגַאלרַאפ-הכולמ ןענַײז ןגָאלרַאפ-רעכיב עשידִיי יד .דנַאברַאפ-ןטעוו

 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ גנוכיירגרעד ַא .וו"זַאא סרעטַאעט :הכולמ ןענַײז סרעט

 -לוק ןיא רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעצנַאג רעד ןופ גניכיירגרעד ַא זיא רוטלוק ןוא

 -טשינ יד ןוא ןדַיי:טשינ ךיוא ןָא קרַאטש רעייז רעבירעד טייג ןַאשזדיב-ָאריב .רוט

 ןשידִיי ןדעי ןוא ןדִיי ןדעי ןָא קרַאטש רעייז טייג דַארגנילַאטס יוװ ,רעבַײרש עשידִיי

 .רעבַײרש

 -ַײה םוצ ,רעטַאעט-הכולמ ןשידִיי רעװקסָאמ ןיא "ריל גינעק, ןופ גנוריפפיוא יד

 ,דנַאל ןצנַאג ןרַאפ וטפיוא ןַא רָאנ ,וטפיוא רעשידִיי ַא רָאנ טשינ ןעוועג זיא ,ליּפש

 ןרוטלוק יד ,טסייה סָאד ,רוטלוק עשיטעווָאס עצנַאג יד טרעכַײרַאב טָאה סָאד לַײװ

 עשידִיי יד ןופ קרעװ יד ןופ ןעגנוצעזרעביא יד .דנַאל ןופ רעקלעפ ענעדיישרַאפ יד ןופ

 ןיא ךיז ןעייגעצ ןוא ןכַארּפש ךס ַא ףיוא טקורדעג ןרעוו סָאװ ,רעבַײרש עשיטעווָאס

 -לעפ ענעדיישרַאפ יד ןופ ןרוטלוק יד ןרעכַײרַאב ,ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט רעגנילדנעצ

 ,רוטלוק עשיטעווָאס-ןײמעגלַא יד םעד ךרוד ןוא ,רעק

 -ָאס יד ןבָאה המחלימ רעד זיב זַא ,ןגָאז וצ .לובליב ַא זיא טקנוּפ רעטייווצ רעד

 ןכַאמ ךיז -- טניימ קלָאפ ןשידִיי םעד ןופ טסּוװעג טשינ רעבַײרש עשידַיי-שיטעוו

 .רעבַײרש עשידִיי-שיטעווָאס ןופ קרעוו רעטרעדנוה ןופ קידנסיוו טשינ

 קרעוו ןייק טשינ סעינָאלָאק עשידִיי יד ןוא ןַאשזדיב:ָאריב ןגעוו קרעוו יד ןענַײז

 ןטלַארוא ןגעוו ךוב ןייק טשינ *רעּפעינד םַאב, סנָאסלעגרעב זיא ?קלָאפ ןשידִיי ןגעוו

 "ןומיימ המלש/; ,"סילוי; סלעינַאד יי ,קרעװ עכלעזַא ןענַײז סָאװ ןוא ?קלָאפ ןשידַיי
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 תו כל מ-יגו ר ה לש יט ל װָא ס יד

 רעד; סעירול עטָאנ ,"אבכוכ רב; סניקלַאה .ש ,ענליוו ןגעוו רעכיב ערעדנַא ענַײז ןוא

 ,?סעטכַאש, סנָאטרעבלַא ,"טַארעמָאלגַא; ןוא "?סעילבערה, סדנַאלרָא ,"טפור ּפעטכ

 ןוא םישדח, סעסינּפיק קיציא ,"ןַאמרעביל ןרהא; סנַאהַאק םהרבא ,"ןַאשזדיב:זָאריב;

 יד ןגעוו "ןַײא רוד ,סיוא רוד; רעכיב ייווצ סעשיקרַאמ ,קרעוװ סרענידָאג .ש ,"געט

 -עשז לשנַא; ,"רעדירב, ,"טעגיידעג טשינ, יצ ,1920-1914 ןרָאי יד ןיא ןדִיי עשיסור

 סקינזער עּפיל ,וו"זַאא ,"ןירעצנעט רעשידַיי ַא וצ; ,"סנייא ףיוא סנייא , ,"קינזַאיל

 ,דָארלעסקַא ,ןײטשּפָאה ,ןַאמצרַאװש רשֶא ,רעפעפ קיציא ןופ קרעװ יד ,?ןטורקער;

 -ילדנעצ ןוא יקצאוועשטשַאכ ,יקסוװעילָא ,גרעבניניפ ,ָאקטיװק ,עירול חנ ,ווָארינשוק

 ?ערעדנַא רעק

 עשידִיי ערעדנַא ןוא ןעמכילע-םולש ןופ ןרַאלּפמעזקע ןענָאילימ יד ןענַײז סָאװ ןוא

 ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןוא טקורדעג ןענַײז סָאװ רעבַײרש עשידִיי ןוא רעקיסַאלק

 רעשירעשרָאפ-ךעלטפַאשנסיװ רעלַאסָאלָאק רעד ןגעוו זיא סָאװ ןוא ?דנַאברַאפ-ןטעוװָאס

 רעקסנימ ןוא רעוועַיק יד ןיא ךַארּפש ןוא רוטַארעטיל ,עטכישעג רעשידַיי ןגעוו טעברַא

 עשידִיי יד ןגעוו זיא סָאװ ןוא ?ןטלַאטשנַא עשיטעווָאס ערעדנַא ןיא יוװ ,ןטוטיטסניא

 ןענַײז ?סמוקינכעט ןוא ןטעטיסרעווינוא ,ןלוש ,ןעגנוטַײצ ,ןעייזומ ,סרעטַאעט-הכולמ

 .מ יו ,רעכיב עכלעזַא ןענישרעד המחלימ רעד רַאפ ךָאנ דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא ךָאד

 עשידִיי; גנולמַאז ַא ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןגעוו סרעניוו

 ןדויטע, סיקצידוי ,רעבַײרש עשיליכשמ יד ןופ קרעװ ,"טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ עיזעָאּפ

 ןשידִיי ןופ עטכישעג; סרעדנעלסיוא ,"ןדַיי ןופ עטכישעג רעטלַארוא רעד רעביא

 ערעדנַא ןוא "ןסַאמ-סקלָאפ עשידַיי יד ןופ ףמַאק רעד , סעסילוגרַאמ רשָא ,*רעטַאעט

 ןופ רעכיב-למַאז ,רידַאנ השמ ןופ רעדיל גנולמַאז ַא ,עטכישעג רעשידִַיי ןופ רעכיב

 -רעכיב ,"?עדַאלַאב-סקלָאפ עשידַיי יד, סדיגַאמ ,תוישעמ-סקלָאפ ,רעדיל-סקלָאפ עשידִיי

 עשימעדַאקַא ןוא רעכיבלמַאז ,ןומיימ המלש ,ןַאטסָאקַא ,ןַאזָאניּפש ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא

 ?רעקיסַאלק עשידִיי יד ןופ סעבַאגסיוא

 ךטעווָאס ןיא ןעגנורעַייפ-סקלָאפ עזעידנַארג יד ןגעוו טשינ סָאד טסייוו רעוװ ןוא

 ,יקצעניל ,ץרּפ ,םכילע-םולש ,עלעדנעמ יו ,רעקיסַאלק עשידִיי יד דובכל דנַאברַאפ

 -ָאס יד ןופ ןעגנורעַײפ ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ ןענַייז סָאװ ,ערעדנַא ןוא ןָאסלעגרעב

 ?ןשינעעשעג עשהכולמ ןיא ,ללכב רעקלעפ עשיטעוו

 ןיא ןענַײז 1940 רָאי ןיא ןטקַאפ עכעלטע יד שטָאכ זדנוא ןלייצרעד סָאװ ןוא

 עשידָאירעּפ סקעז ,ןעגנוטַײצ עשידִיי עכעלגעט ןביז ןעגנַאגעגסױרַא דנַאברַאפ-ןטעווָאס

 ןָאילימ ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ,רָאי םעד ןיא זיולב ,ןענַײז סע ןוא ןלַאנרושז עשידִיי

 ?רעכיב עשידיי

 םעַײנ םעד וצ,, זַא ,ליּפש-טרָאװ ןקירעיורט ַאזַא טימ ןעמוקסורַא ןעמ ןָאק יו זיא

 טקעדטנַא ךעלדנע זיא סָאװ ,קלָאפ עטלַארוא סָאד ןעמוקעגוצ זיא ןטַאר יד ןופ דנַאל

 ??רעבַײרש עשידִיי-שיטעווָאס עלַא ןופ ןרָאװעג
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 ץגַאר עמָאּפ רצדנאסקעלַא

 ןופ לַאשרַאמ רעד רָאנ .רעפמעקדועּפ רעכעלנייוועג ןייק טשינ זיא שיקרַאמ ץרּפ

 ,עטסקיטרַאנדײשרַאפ ,עטסוװיטקודָארּפ עמַאס יד ןופ רענייא ,גנַאזעג-ןדלעה ןשידִיי

 -כיד עשיטעווָאס עלַא ַײב יו ןוא .רעטכיד עשידִיי עטסקידנטַײדַאב ןוא עטסקיטפערק

 ןוא קלָאפ ןַײז רַאפ טפַאשביל ןַײז יו ,אניש ןשילַאבינַאק םעד רַאפ סַאה ןַײז זיא רעט

 .ןבעל ןַײז ןופ טלַאהניא רעד רָאנ ,עמעט ןַײז רָאנ טשינ ןרָאװעג דנַאל

 ּוװ ,ןעלקיטרַא עירעס ןַײז ןיא רעגינ .ש טָאה ,סיוא טזַײװ ,רַאפרעד עקַאט רעבָא

 -סיוא סרעדנוזַאב ,רוטַארעטיל עשידִיי-שיטעװָאס עצנַאג יד טלעגניילק וצ טכַאמ רצ

 ,ןלַײפ עטספרַאש ענַײז ןופ טערב-ליצ ןרַאפ ןשיקרַאמ ץרּפ טלייוורעד

 -רַאמ ,ןגעוו טגָאז ןוא ,ןָא טפור רעגינ סָאװ ,םעד ןופ ןרעטסומ לָאצ ַא ןענַײז טָא

 :ןשיק

 ..ידוהַאי רעשיטעווָאס ...קינהבושת-לעב רעשיטעוװָאס ...קינהצילמ רעשיטעווָאס

 זיא ..ןלעטשנָא טכַאמ ...קיבַײל-רעוװש ..שירָאטער זיא ..סעצלָאטש ףיוא טייג רע

 ..(ךעלסיפנזדנעג סרעגינ טימ) *שִיָארעה; ..ןגיוצעגנָא

 טביולרעד רעגינ .ש סָאװ טָא ."ךעלעמילב , יד טשרע ץלַא ךָאנ ןענַײז סָאד רעבָא

 ;דנַאל-ןטעווָאס ןופ גנוזָאל רעד טציא זיא "דנַאלמייה ןוא קלָאפ רַאפ; :ןגָאז וצ ךָאנ ךיז

 .רעדיל רעקיטציא סעשיקרַאמ ץרּפ ןופ וויטָאמ-טַײל רעד ךיוא ,ךיז טײטשרַאפ ,סָאד זיא

 -יקרַאמ ןופ ןכַאז ייוצ עטשרע יד ןיא ךיז טדער ;ןדִיי רַאפ ךיוא טניימ "קלאפ רַאפ;

 -ציא רעד רַאפ ןוא קלָאפ ןַײז רַאפ ןעוועג אצוי .ןדִיי ןגעוו גנולמַאז-רעדיל רעַײנ סעש

 יניז וצ ַײרפ שיקרַאמ זיא -- רוטַארעטיל רעשידִיי-שיטעווָאס רעד ןיא עיניל רעקיט

 ."רעדיל-סגירקע "עשידנעלמייה, ױזַא םתס ךָאנרעד ןעג

 אצוי בילוצ ,עדָאמ ַאזַא זיולב זיא ןדִיי ןגעוו ןבַײרש סעשיקרַאמ זַא ,טסייה סָאד

 טשינ טריפ ןובשח ןשידִיי ןייק , ...רעבָא ,עיניל רעשיטילָאּפ רעקיטציא רעד רַאפ ןַײז

 ןעמעלַא ןוא ץלַא ןגעוו ױזַא טַײרש סָאװ ,שיקרַאמ , .."רעטכיד רעשידִיי רעדיטָא

 "ןסָארטַאמ ,, ענַײז ןשיווצ ָאטשינ זיא דַיי ןייא ןייק .רעדירב ענעגייא ענַײז טגַײוװשרַאפ

 עלַא יד ןיא ָאטשינ זיא הרוש ןייא ןייק ...?טכַאלש ַא רַאפ עידרַאװג-רעטַײר; ןַײז רעדָא

 -עג-ןדִיי ייווצ ענַײז וליפַא ..ןדִיי ַא שודק ַא רעדָא רוביג ַא ןגעו רעדיל רעגנילדנעצ

 -יסּפ יד ,עיגָאלָאכיסּפ עשמידוהַאי ַא רָאנ ,עשידִיי ןייק טשינ ןריטסעפינַאמ ןעגנַאז

 -סור ןיא סרעכיירגרעד -- ,עזַאושזרוב-שיּפיט ,בגַא -- ,עגילָאמַא יד ןופ עיגָאלַאכ

 -טייר רעשיטעווָאס רעד טמענרַאפ ןצרַאה ןַײז ןיא ךיוא ,ךוב ןַײז ןיא רָאנ טשינ ...דנַאל

 ,"ללכב דַיי רעד ןוא ןַאמטכַאלש רעשידַיי רעד יו ,טרָא רעמ ךרע ןַא טשינ רעײמרַא

 ,ץרַאה סעשיקרַאמ ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,טעז ריא יװ ,וליפַא טסייוו רעגינ .ש

 טשינ סייוו ךיא .ךוב סעשיקרַאמ ןיא ךיז טוט סע סָאװ טשינ ךעבענ טסייוו רע רָאנ

 ןעמונעג רעבָא בָאה;כ .ןצרַאה ןיא ןרעגינ ַײב ךיז טוט סע סָאװ ,ןפערט טשינ ווּורּפ ןוא

 "יל רעַײנ רעד ןיא ןענופעג סנטשרע ןוא *דנַאלמייה ןוא קלָאפ רַאפ, ךוב סעשיקרַאמ
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 תוכ למ -יגור ה 4 עש ייט ע װאס יד

 ,סנטייווצ ;ןכַאז ייווצ עטשרע יד רעסיוא ןדַיי ןגעוו ןעגנַאזעג ערעדנַא ךָאנ גנולמַאז-רעד

 ךיא בָאה ,סנטירד ;"טכַאלש ַא רַאפ עידרַאװג-רעטַײר, ןַײז ןיא דַיי ַא ןַארַאפ ָאי זיא

 ַא ןגעו יא ,רוביג ַא ןגעו יא תורוש ןענופעג ָאי (26) "רעדיל רעגנילדנעצ; יד ןיא

 -סיוא ענדָאמ ַא טײקשידוהַאי סעשיקרַאמ ןגעוו השעמ יד זיא ,סנטרעפ ;ןדַיי ַא שודק

 -עלקרעד יד קידתועשר ךיוא רָאנ ,ךעלרעכעל רָאנ טשינ זיא ,סנטפניפ ;שינעטכַארט

 ןַא טשינ רעיײמרַאטױר רעשיטעווָאס רעד טמענרַאפ ןצרַאה סעשיקרַאמ ןיא זַא ,גנור

 ,ללכיב דיי רעד ןוא ןַאמטכַאלש רעשידִיי רעד יװ ,טרָא רעמ ךרל

 לַארענעג רעשידי ַא

 גנולייטעצ סרעגינ ןוא רעײמרַאטױר רעשיטעווָאס ַא זיא ןַאמטכַאלש רעשידַיי רעד

 ,עקיליווזייב ַא זיא

 "רעדירב, עמעָאּפ ןַײז ןיא קירוצ רָאי רעמ ןוא 15 טימ ךָאנ טָאה שיקרַאמ ץרּפ

 יד ןיא רעײמרַאטױר עשידִיי יד ןעלטיּפַאק ענייש ןוא שכעלרעדנּוװ ךס ַא טעמדיוועג

 -רַאטױר םעד ןגעוו זיא ןעלטיּפַאק עטסעב יד ןופ רענייא ןוא גירק-רעגריב ןופ ןרָאי

 ,םירק רַאפ טכַאלש רעד ןיא רעב-המלש רעיימ

 רָאנ ,דִיי ַא ןַארַאפ רָאנ טשינ זיא *טכַאלש ַא רַאפ ?עידרַאװג-רעטַײר ,, ןַײז ןיא

 לַארענעג רעשידַיי רעד יװ ,רערעדנַא ןייק טשינ ,דָיי ַא רוביג ַא ,דָיי רענשזַאװ ַא רָאג

 ןשידלעה ןַײז טימ ,?סעצווָארָאטַאװָאד , יד ,עידרַאװג-רעטַײר סנעמעוו ,רָאטַאװָאד וועל

 ןופ תורוש יד ןענַײז סָאװ ןוא .עמעָאפ רעד ןיא ןעגנוזַאכ עקַאט ןרעוו סע ,רידנַאמָאק

 :םישודק עשידַיי ןגעוו טשינ ביוא ,(101 יז) "טסישַאפ רענעגנַאפעג, דיל םעד

 ,ָאטנַאמ ַא ןקיש ריז לָאז ךיא .טסטעב וד;..--

 -- ,עטסביל ןַײמ ,ןפעלשּפָארַא עקשידיי ַא ופיז

 ןָאטעג בילוצ ,ערעַײט ןַײמ ,ריד ךיא בָאה זיא

 .עעפיה רעײז ,עטענ ןענַײז ןכַאז יד

 ,ךלָאג םענייר ןופ זיא גנוריצ יד

 .יא טולב םענייר ןופ רערעזדנוא םַאטשּפָא רעד יו טקנופ

 -- .ץֵלֵא ךיז ןופ ןביג יז -- סעקשידײ יד.

 רעגנירג וליפַא זיא ןעמענ רָאנ

 ,זדלַאה ןטימ םענייאניא ןדנַאבזדלַאה יד

 !רעגניפ יד טפימ םענייאניא -- ךעלרעגניפ יד

 !רעמ גנוטכַא -- דנוא ,ױזַא רעכעליירפ זיאי'ס

 .! רעטעוורענָאד ,דנריזומַא רַאבטכרופ ןוא
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 ץ ג א ר 9 מָאפ ר עד גַא סקעלַא

 טסנוק ןוא הרופמ

 -נַאזעג'ןדִייא ייוצ סעשיקרַאמ זַא ,ןלייצרעד וצ טלעפרַאפ ךיוא טָאה רעגינ .ש

 ןיא לרעּפ עשירעטכיד עטסנעש יד ןופ -- עכעלנייוועג ןייק טשינ ןענַײז ךוב ןיא "ןעג

 ךיז טעוװ רוטַארעטיל ןופ רעייטשרָאפ ןשידִיי ןכלעוו ַײב .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 ,סקיב ןַײד , ??ןַאמטכַאלש ןשידַיי םעד, ןיא הרוש רעד ןופ דליב סָאד ןצירקנַײא טשינ

 ,עיצידַארט עשידִיי לפיוו ."ןביוהעג ךיוה רעד ןיא ךיז טָאה ,טיײקינײר ַא יו טקנפ

 טרעּפרעקרַאפ זיא סע קימַאניד עלַאיצָאס ןוא טייקיטפערק עכעלדליב ,טעטילַאניגירָא

 ?סעשיקרַאמ רעטרעוו עטלייצעג יד ןיא

 טשטַײטעגנַײרַא ,טשטַײטשגסיױא שלַאפ ,ןעוועג ללחמ עמעָאּפ יד רעבָא טָאה רעגינ

 דנַאש וצ ןכַאמ וצ םיא יבַא ,סעירָאעט עשמידוהַאי עטסיוו ןשיקרַאמ ןבירשעגוצ ןוא

 ,טָאּפש וצ ןוא

 ַא ךוב ןקידרעירפ סעשיקרַאמ ןגעוו קידנסיוו-טשינ טכַאמעג ךיז טָאה רעגינ .ש

 ןרַאפ, ךובלמַאז ןקידרעירפ םעד ןיא ?ןעגנַאזעג ןדִיי; יד ןוא "?!ןלַאבינַאק יד טוט

 -ַאי-יבַאב ןופ םירבק יד רַאפ דרעוװש רעד ןופ השובש יד, יװ ,?טכַאלש ןיא ,דנַאלמייה

 -וצ ,, עמעָאּפ עקיטכעמ ןַײז יו ,"!דרע רעד ףיוא ןדַיי עטעדנעשעג רַאפ ,רעבירג עשיר

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא ?!ןַײרַא לייה ןיא קיר

 ןדיי-טשינ יד ןגעוו רעדיל סעשיקרַאמ זַא ,ןגָאז וצ טלעפרַאפ ךיוא טָאה רעגינ

 ןוא טכַא יד ןגעוו גנַאזעג ַא; ,"קלָאפ ןופ רעטכַאט ַא; ,"רעטומ סנַאזיטרַאּפ םעד; ןיא

 וצ ךיוא ןגָארטַײב עקידנטַײדַאב ןוא רעדיל עשידִיי ךיוא ןענַײז ,וו"זַאא ,"קיצנַאװצ

 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 ןופ רָאטקַאדער ןעוועג זיא שיקרַאמ זַא ,ןלייצרעד וצ טלעפרַאפ טָאה רעגינ .ש

 -עג שיקרַאמ טָאה 1941 ןיא זַא ,ןלייצרעד וצ טלעפרַאפ טָאה רע ."דנַאלמייה; ךוכלמַאז

 ןיא טָאה רע ּוװ ,"ןירעצנעט רעשידִיי ַא וצ , עמעָאּפ עשיריל עסיורג עַײנ ַא ןפַאש

 םעד ןופ עטכישעג-רעריטרַאמ יד טרעדלישעג לדיימ שידִיי ַא ןופ טלַאטשעג רעד

 -עג א זיא סָאד, :עמעָאּפ רעד ןגעוו טקירדעגסיוא ךיז ןבָאה רעקיטירק .קלָאפ ןשידִיי

 -נוא ענַײז וצ סַאה ןוא קלָאפ םוצ עביל רעכעלטפַאשנדַײל טימ ןעגנורדעגכרוד ,גנַאז

 ױזַא לָאז סע רעכלעוו ןיא ,עמעָאּפ ַאזַא ןעניפעג וצ רעווש זיא סע; .,"רעקירדרעט

 זַא ,ןלייצרעד וצ טלעפרַאפ טָאה רעגינ ."קלָאפ ןופ קיטייו רעד ןרעוו טגָאזעגסױרַא

 ,סיוא רוד,; ךוב עטירד סָאד טקידנערַאפ טציא ןוא ןפַאשעג קיטַײצכַײלג טָאה שיקרַאמ

 .ןבעל ןשידַיי ןופ ץעייּפָאּפע ןַא ,"ןַײא רוד

 -ןַא לָאצ רעסיורג סעשיקרַאמ ןגעוו ןלייצרעד וצ טלעפרַאפ ךיוא טָאה רעגינ .ש

 ןוא ןלעוװָאנ ,סעמעָאּפ ,רעדיל ,ףמַאק ןוא ןבעל ןשידִיי ןופ קרעװ עכעלרעדנווו ערעד

 ןשידִיי ןופ טנַאװ-חרזימ עמַאס רעד ןיא טלעטשעגקעװַא םיא ןבָאה סָאװ ,סעמַארד

 .ןפַאש ןשירַארעטיל

 .ש רַאפ ךעלגעמ טכַאמעג סע ןבָאה תואניש עדנילב ןוא תונובשח ַא רַאפ סָאװ
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 תו כל מ-יגור ה 4עש יט ע װאס יד

 ןייק טשינ טריפ שיקרַאמ ץרּפ זַא ,רעטרעוו עכעלקערש עכלעזַא ןבַײרשוצנָא ןרעגינ

 ?רעדירב ענעגייא ענַייז טגַיײװשרַאפ ןוא ןובשח ןשידיי

 קיּפע ןוא קיריל

 .עמַארד ןוא (סָאּפע) קיּפע ,קיריל ןיא טלײטעגנַײא ךעלנייועג טרעוו עיזעָאּפ

 -קַאפ רעבָא ןענַײז'ס .עיזעָאּפ ןופ ןטנעמעלע ןוא סרענַאשז עקיטרעװכַײלג ןענַײז סָאד

 -עלע ןייא ןופ ךעלסילשסיוא ןײטשַאב ןלָאז סָאװ ,ןעגנופַאע עשיטעָאּפ ןייק ָאטשינ שיט

 -ַנָא םענייא ןָאק ןעמ שטָאכ -- ,טשימעגסיוא ךעלנייוועג ןענַײז ייז .לייט רעדָא טנעמ

 -- ןטייוצ ַא ןוא ,טנעמעלש רעשיריל רעד טרינימָאד םיא ַײב לַײװ ,רעקיריל ןפור

 רעמ זיא ,ןעגנומיטש עלעודיווידניא טימ ןָאט וצ רעקינייו טָאה רענעי ןעוו ,רעקיּפע

 ,םינינע-ללכ טימ רעמ ךיז טמענרַאפ ןוא שירעלייצרעד

 עטשרעביוא עמַאס סָאד -- "עיזעָאּפ-ךיא, יד ,ענעטעמס יד ןרעגינ ַײב זיא קיריל

 עלַא ןצעש ךַײלג ןָאק שטנעמ ַא שטָאכ --- ,לַאפוצ ןייק טשינ סע זיא .לסייטש םעד ןופ

 ביל טָאה רענייא ,ןטייווצ ַא רַאפ יו םענייא רַאפ טסוג רעמ ןבָאה רעדָא ,עיזעָאּפ ןטרָאס

 רעטייווצ ַא ,ןעיורפ עדנָאלב ביל טָאה רענייא .ןַײװ ןטיור רעטייווצ ַא ןוא ןַײװ ןסַײוװו

 ערעדנַא ןוא .קיזומ ענרעדָאמ -- רעטייווצ ַא ,קיזומ עשיסַאלק -- רענייא .עטענורב --

 ַא יװ יא ,עיזעָאּפ ןופ ןכיה עטסכעה יד ןכיירגרעד ןָאק ןעמ .ןכַאז עדייב ביל ןבָאה

 .רעקיּפע ןַא יו יא ,רעקיריל

 ,עירָאעט יד טקעטש ןירעד .לַאפוצ ןייק טשינ זיא קיריל רַאפ גוצרָאפ סרעגינ

 זַא ןוא דיחי ןפיוא טדנעוװעג זיא רוטַארעטיל רעשירעלטסניק רעד ןופ קילב רעד זַא

 ,קרעווטסנוק רַאפ לַאירעטַאמ ןייק ןייז טשינ ןָאק ,ויטקעלָאק ַא ,ללכ ַא

 רָאנ ,ןעמזינָאגַאטנַא ןייק טשינ ןענַײז ללכ ןוא דיחי .ױזַא טשינ רעבָא זיא סָאד

 ןוא ןטפַאשנדַײל עלַאיצָאס ךיוא ךעלנייוועג סיוא טקירד ןוא ןָאק דיחי ַא .טַײהניײא ןַא

 ,טכיש ,עּפורג ַא ,ללכ ַא ןופ ,םידיחי ךס ַא ןופ ןדַײל ןוא ןדַײרפ עשיּפיט יד ,ןעגנומיטש

 ,ועיזַאא סַאלק ,קלָאפ

 ןרעפעפ ַײב לַײװ --- ןשיקרַאמ טימ ךַײלגרַאפ ןיא -- ןרעפעפ גוצרָאפ טיג רעגינ

 טכַײל טרָאד ןוא ָאד, ןוא "ןָאטרעטנוא ןשיריל-ךעלנעזרעּפ ַא סעּפע; ךָאנ רע טניפעג

 :טבַײרש רעגינ) טשינ רע טניפעג ןשיקרַאמ ַײב תעשב ,"רָאמוה קנופ ַא ףיוא םיא ַײב

 ןייקא ןוא דיל שיריל ןייא ןייק (ךיז טנרָאװַאב רע ..."ןעניפעג וצ טשינ ךיז רימ ןטכיר

 ,"רָאמוה ןּפָארט ןייא

 .ןעניפעגסיוא ךיג ןײלַא סָאד ןָאק רערעדעי .ןטקַאפ יד טימ טשינ טמיטש סָאד

 -ָאעט רעַײנ-לגָאּפש ַא סרעגינ ףיוא ןלעטשּפָא ךיז רעיונעג לסיב ַא זומ ןעמ רעבָא

 סרעגינ) רענערָאוועג ןייק טשינ זיא רע לַײװ ,רעקיריל ַא זיא ,רע טגָאז ,רעפעפ .עיר

 -עווָאס ַא קידנרעוו, טָאה ,סע טסייה ,רעפעפ ..,טסינומָאק (.ּפ .א -- גנוכַײרטשרעטנוא

 ןייק טשינ זיא שיקרַאמ תעשב ,"ךיא ןַײז ןקיטשרַאפ טפרַאדעג טשינ ,רעטכיד רעשיט
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 ץנ אר עטָאּפ ר עדנאסקעצעלא

 2 זיא רעפעפ זַא ,טסּוװעג טשינ טָאה רעגינ) ."רענערָאװעג, ַא זיא רע לַײװ ,רעקיריל
 ,(.ּפ .א -- "ץעווָאדנובק רעוויטקַא ןַא ןעוועג רָאי

 ץרּפ ןגעוו קידנבַײרש ,לקיטרַא ןקידרעירפ ַא ןיא זַא ,ןסעגרַאפ טָאה רעגינ רעבָא
 ןשיטעָאּפ ןצנַאג ןַײז טול, :ןכַאזרוא ערעדנַא רָאג ןבעגעגנָא ןילַא רע טָאה ,ןשיקרַאמ
 רַאפ ןריובעג יװ רע זיא ,ןעלטימ-קורדסיוא עקיטפערק ענַײז טול ,טנעמַארעּפמעט
 רענעט ערעליטש רַאפ .ןשרַאמ עשַיײמרַא-טיור ןוא ןענָאפ עטיור רַאפ ,ןעיירשעג-סגירק
 ,רענעט עקיצנייא יד רַאפ ,םזיגַארט ןוא רעיורט ןופ רענעט יד רַאפ ךיוא אליממ ---
 םיטש ןייק רע טָאה -- ,ןרעה ןוא ןעגנערבסױרַא טציא ןָאק שטנעמ רעשידִיי ַא סָאװ
 ןוא ...שִיָארעה ,שיטעטַאּפ ,ךעלרעַײּפ ןַײז רָאנ ןָאק רע ...רעיוא ןייק טשינ ךיוא ,טשינ
 רעד ןיא טכַארבעגנַײרַא טָאה רע סָאװ ,ןָאט רעַײנ רעד ןוא עמעט עַײנ יד זיא סָאד טָא
 -עה ןוא סָאטַאּפ ,טייקכעלרעַײפ ןופ ןָאט םעד ןוא עמעט יד -- טסנוק-זרעפ רעשידִיי

 ."םזַיָאר
 -ערָאבעג, ַא רָאנ ,"רענערָאוװעג , ןייק טשינ שיקרַאמ ָאד ןיוש זיא ,טעז ריא יו

 טשינ ךיוא ,טשינ םיטש ןייק רע טָאה רענעט ערעליטש רַאפ, .רעקיריל-טשינ ?רענ
 ַא ןתמא רעד ןיא בגא זיא "סָאטַאּפ, ןוא ?שיטעטַאּפ, ןשיווצ) .ךעבענ ,"רעיוא ןייק
 "זרעפ רעשידִיי רעד ןיא ןעגנערבנַײרַא סעשיקרַאמ רעבָא .(דיישרעטנוא רעסיורג
 ןיוש ךָאד זיא ?םזִיָארעה ןוא סָאטַאּפ ,טייקכעלרעַײפ ןופ ןָאט םעד ןוא עמעט יד, טסנוק
 טייקשידלעה; ןעוו ,טַײצ רעקיטציא רעד ןיא ךָאנ טרפיב ,טייקיניילק ןייק טשינרָאג
 .(ווָארינשוק .א) "רעביא ךיז ןפור טייקשידלעה טימ

 ןוא .ןָאט ַאזַא ןוא עמעט ַאזַא טוג טשינ זיא טציא דָארג זַא ,טלַאה רעגינ רעבָא

 ןסייהעג טלָאװ סָאװ ,םעלבָארּפ רעדָא עמעט רעדנַא ןַא וצ ןיוש זדנוא טגנערב סָאד

 םישודק; ןפור ךיוא סָאד ןעק ןעמ ."סקיב יד ןוא טייקינייר יד, :ןושל סעשיקרַאמ ףיוא
 ."םזִיָארעה ןוא םזיגַארט, :ןושל סרעגינ ףיוא ןוא ?םירוביג ןוא

 ,רענעט עקיצנייא יד ןענַײז םזיגַארט ןוא רעיורט ןופ רענעט יד זַא ,טלַאה רעגינ
 -נַאג רעד יו ,שיקרַאמ ןרעה ןוא ןעגנערבסיורַא טציא ןעק שטנעמ רעשידִיי ַא סָאװ
 ,שרעדנַא ןטלַאה ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס רעצ

 ןעוט רימ ,טשינ ןענייוו רימ, :דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןופ רימ טבַײרש רעטסעווש ןַײמ
 ןוא המקנ םיא ןופ ןעמענ וצ ,אנוש םעד רעביא גיז םעד ןרעכיזרַאפ וצ גנידצלַא זיולב
 ּפָארט םעד דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא טלעטש ןעמ .?לצרָאװ ןטימ םזישַאפ םעד ןטָארסױא
 םירוביג יד ףיוא ,םזיגַארט ןפיוא רעדייא םזִיָארעה םעד ףיוא ,טייקשידלעה רעד ףיוא
 רעסעב רעדָא .טייקינייר רעד ףיוא יו רעמ סקיב רעד ףיוא ,םישודק יד ףיוא יו רעמ
 ,טייקינייר ַא ןיא סקיב יד ןעלדנַאװרַאפ ייז :טגָאזעג

 -רַאמ טגָאז ,"ןביוהעג ךייה רעד ןיא ךיז טָאה ,טייקינייר ַא יו טקנוּפ ,סקיב ןַײד;
 יד טעגרה סָאװ ,סקיב יד זיא קיליײה ."ןַאמטכַאלש ןשידִיי םעד, עמעָאּפ רעד ןיא שיק
 .ןַאמטכַאלש רעשידִיי רעד זיא קילײה ,ןטסישַאפ
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 תוכ למ -יגור ה ע שיט ע װָא ס יד

 זױלב ןרעה ןוא ןעגנערבסױרַא טציא ןעק שטנעמ רעשידִיי ַא זַא ,טגָאז רעגינ

 .ןעגנַאזעג-ןדלעה ןוא תוללק-החכות ,ןעיירשעג-המקנ ןייק טשינ ןוא ןעגנַאזעג-רעיורט

 -קַארּפ רעד ןיא ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םוצ ןדנעװנָא עירָאעט יד לָאז ןעמ ביוא רעבָא

 ,ןטַאטלוזער עקירעיורט רעייז וצ ןעגנערב סע טעװ ,טייקיטעט רעכעלגעט-גָאט רעשיט

 ןרערט טשינ ,ןצכערק טשינ .םוקמוא ןוא גנולפייווצרַאפ ,שואי וצ ,טײקיטנעהּפָא וצ

 -שודיק ןופ עיצַאקיפירָאלג זיולב וליִפַא טשיג ןוא םזיגַארט ןוא רעיורט רָאנ טשינ

 -ילבעגנבעל יד ןעװעטַאר ןלעװ ,אנוש םעד ןגָאלשרעד ןענעק םוטרעריטרַאמ ןוא םשה

 -עה ,ןטַאטנדלעה ,םישעמ קיטיונ ןענַײז םעד רַאפ .עבורח סָאד ןטכירפיוא ןוא ענעב

 ןלַאנָאיצַאנ ןייק ןייגַאב טשינ ןליוו רימ ביוא ,ןטסעמרַאפ ןוא ןעגנוגנערטשנָא עשִיַאר

 .דרָאמטסבלעז

 -רַאפ טשינ וליפַא ןעק רע .רענעט עליטש זיולב ןגָארטרַאפ ןעק רעיוא סרעגינ .ש

 ערעייז ףיוא סיוא טסיג ןוא סרעקנעה עשיטסישַאפ יד טליש שיקרַאמ סָאװ ,ןגָארט

 טושּפ ךיז טעּפעשט רעגינ ױזַא יו רעטסומ ַא בגַא זיא סָאד) .החכות עצנַאג יד ּפעק

 .(ןשיקרַאמ וצ

 -- טימ ןענעגונגַאב טשינ ןפוא םושב ךיז ןעק (שיקרַאמ) רע, :טבַײרש רעגינ

 !טסעזרעד םיא וד רָאנ ּוװ ,דנַײּפ םעד ,םיא עגרהרעד

 !ךיז טזַײװַאב רע ץעגרע ןופ רָאנ ּוװ ,םיא עדרָאמרעד

 ,פסענ עטעוװוערָאהרַאפ ןַײד רקפה רע טָאה ןטָארטעצ

 !עטסַײרטעג ןוא עטסביל ןַײד טקעזַאב דנַאש טימ

 רע ,ןטליש רעטַײװ זומ רע ,טימרעד ןענעגונגַאב טשינ ךיז ןעק (שיקרַאמ) רע;

 .."החכות עצנַאג יד ּפָאק סאנוש ןפיוא ןסיגסיוא זומ

 ןעוועג זיא סָאד .אטח ןקידלַאװג ַא ןשיקרַאמ ַײב ןענופעג רע טָאה ,טעז ריא יו

 קיווייל .ה טָאה רעבמעטּפעס ןט8 םעד ןוא רעבמעטּפעס ןט23 םעד "גָאט, ןיא טקורדעג

 ןופ ,"דנַאלשטַײד ףיוא הללק-םרח ַא; ּפָאק ןרעטנוא לקיטרַא ןַא טקורדעג "גָאט, ןיא

 ןרעגינ טימ קימיטשנַײא טשינ זיא רע וליפַא זַא ,קיטנעק זיא סע ןענַאװ

 יד ןופ רעלעטשפיוא םוצ ,שטַײד םוצ רערעזדנוא סַאה רעד, :טבַײרש קיווייל

 ךַאנ רערעזדנוא יירשעג רעד .ץענערג ַא ןָא זיא ,גערב ַא ןָא זיא ,סנוויוא רענילבול

 -שטַײד רימ ןלָאז ןטלישרַאפ ,ןדַיי עקידעבעל ,רימ ןוא ...ןסָאמ ןייק טשינ טָאה המקנ

 ."ריא ףיוא ןפורסיוא רימ ןלָאז העובש-םרח ַא .דנַאל

 -םרח, :ןשטַײד יד ףיוא תוללק יד רַאפ ןעמענ עַײנ ןפַאשעג וליפַא טָאה קיווייל

 -החכות ןפיוא ןטליש ןופ ןטלַאהנַײא טשינ ןיילַא ךיז ןעק ןוא ,"העובש-םרח. ,"הללק

 יד ַײברַאפ ןוא סנוויױא יד ַײברַאפ ןייג ןשטַײד יד ןפרַאד תולג ןיא ןוא,... :רעגַײטש

 ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָארַא ןענַײז סָאװ ,ךיש סעּפוק יד ַײברַאפ ןוא ןטעלעקס סעּפוק

 ןוא ,סנווױא יד ןרעדנַאװַײברַאפ לָאז עשטַײד סָאד קלָאפ עצנַאג סָאד .סיפ עשידניק
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 ץנ א ר עמָאּפ ר 9טד נַא סקעלַא

 יד וצ ןרירוצ ךיז ייז ןלָאז עלַא ןוא ,טנעה ערעייז ןופ ןעגנואוט יד ןעז ייז ןלָאז עלַא

 -נערברַאפ יד ןופ ׁשַא ןרעוו ןטָאשעגפױרַא לָאז ּפעק ערעייז עלַא ףיוא ןוא ,ןטעלעקס

 יז ןוא ,שַא םענופ ייז רַאפ ןכַאמ ןעמ לָאז קנַארטעג-םירראמה םימ ַא ןוא ,םיפוג עט

 ,"ןלשוושפיוא ןוא ןעקנירט סע ןלָאז

 ףיוא ץערק ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ לָאז ןטעָאּפ ערעייז ןופ עיזעָאּפ יד ןוא;

 ַא ןיא ןרעװ טלדנַאװרַאפ לָאז סרענגַאװ ערעייז ןופ קיזומ יד ןוא ,רעגניצ ערעייז

 .ויזַאא ,,וו"זַאא .."שינעיָאװעג ַא ןיא ,שינעמירג-ףמַארק

 ."ןסַאמ ןייק טשינ טָאה המקנ ךָאנ רערעזדנוא יירשעג רעד , זַא ,טכערעג זיא קיווייל

 טשינרָאג -- טנרָאצ רעגינ ןגָארטרַאפ טשינ סָאד ןעק רעיא רעלעדייא סרעגינ רעבָא

 -ירַא טּפַאכ המקנ ךָאנ יירשעג סעשיקרַאמ זַא ,םָארטש-הצילמ ַא טימ ןוא ,לדייא ױזַא

 !ליפוצ טליש שיקרַאמ !סָאמ עשיטעטסע יד רעב

 םיא וצ לָאז'מ ןוא ?טעװעטַאר, ןעַײרש ןוא ןעקנירט ךיז לָאז שטנעמ ַא יוװ ,זיא'ס

 יד טױל טשינ ,"שיטעטסע; גונעג ןעוװעג טשינ זיא יירשעג ןַײז זַא ,הנעט ַא ןבָאה

 ...קיזומ-רעמַאק ןופ םיללכ

 !קיטירק-לייטרוארָאפ ןריפרעד ןעק סע ןיזמוא ןַא רַאפ סָאװ וצ טָא

 ןופ רעקיטכעמ טפָא זיא ןעּפ יד זַא ,רעוװעג ַא ךיוא זיא קיטירק זַא ,טסייוו רעגינ

 ךיוא טציא ןדייר סעזומ יד רָאנ ,ןענָאנַאק יד טציא ןדייר רָאנ טשינ זַא .דרעווש רעד

 רָאג ןוא ,רעסיש רעפרַאש ץנַאג ַא ןילַא זיא רעגינ .ןענָאנַאק ןופ ךַארּפש רעד ףיוא

 ףיא טשינ טפָא טסיש רע סָאװ ,רָאנ זיא הרצ יד ."רענעט עליטש/, ןייק טימ טשינ

 *,סערדַא ןקיטכיר םעד
04 

 קיטירק עשיטעװָאס
 יז

 ,רעגינ .ש טרעלקרעד ,(1941 ,12 לירּפַא "גָאט /,) ןבירשעג ןוא טנעיילעג ןַײז ןיא

 ךַײלג טָאה יז ןצרּפ טרשכעג סנטצעל טָאה; קיטירק:רוטַארעטיל עשיטעווָאס יד זַא

 ןעוועג ענַײז קרעוװו עטסלעניגירָא ןוא עטסעב יד ןענַײז ןטכענ טשרע זַא ,ןסעגרַאפ

 סע ןבָאה ערעדנַא זַא ,רעכיז ,זיא רעגַײטש ריא יװ ,זיא יז יװ ױזַא ןוא .ריא ַײב ףירט

 טשינ זַא .טייקידלושמוא רעכעלטנייוועג ריא טימ טציא יז טלייצרעד ,ןסעגרַאפ ךיוא

 ןצרּפ טַאהעג דנַײּפ טָאה קיטירק עכעלרעגריבניילק ןוא עזַאושזרוב יד, -- רָאנ ,יז

 עשירעלטסניק ַא יװ ,ןצרּפ ןופ טײקלַאינעג ןוא טייקסיורג עתמא יד ןענַאטשרַאפ טשינ

 -ץג טַײצ רענעי ןיא דָארג טָאה רע זַא ,ןרעװ טגָאזעג ףרַאד ןײטשטַאלג בקעי ןופ חבש םוצ י*

 ןופ רעדנּוװ עטסערג סָאד רעכיז זיא שיקרַאמ, זַא ,(1945 ,ץרעמ ןט16 ,רעפמעק רעשידיא) ןבירש

 ןגעװ דיר עלַא זַא ,ךייה אזַא וצ עיזעָאּפ עשידִיי יד טבייהרעד , שיקרַאמ זַא ;"עיזעָאּפ רעשידִיי רעד
 סָאװ ,םעד ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ ךַאד זיא סָאד ."טפאה רעיײז ןרילרַאפ ייז ןוא זדנוא ןשיװצ סיר

 ..ןבירשעג טָאה רעגינ .ש
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 תובכ למייגור ה .עשיט 9 װָא ס יד

 ןופ קילג ןרַאפ רעפמעק םענעטירשעגרָאפ ,ןכעלטפַאשנדַײל ַא יװ ,טייקכעלנעזרעּפ

 -רוב ענַײז ןוא ץרּפ .ל .י; :יקסווָארַאקש .ש) .וו"זַאא ,וו"זַאא ,קלָאפ ןקידנטעברַא םעד

 ,(1941 ,רַאורבעּפ ןט2 ןופ ?טיײהַײרּפ-ןגרָאמ,, ןיא טקורדעגרעביא ,"רעקיטירק עזַאושז

 יד -- ןצרּפ טַאהעג דנַײּפ טָאה רעוו ,ןעז ןוא ,ןטַאטיצ רָאּפ ַא ןעגנערב וצ יַאדכ זיא

 "ינ טקידנערַאפ ,"רעקיטירק עשיטעווָאס יד רעדָא ,עכעלרעגריבניילק ןוא עזַאושזרוב,

 .רעג

 טשינ זיא'ס :ןורסח ןייא ןופ טדַײל יז רָאנ ,עגַאלקנָא עטסנרע ןַא רעייז סָאד זיא

 זיא ץרּפ .ל .י ןעוו ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא טַײצ ַאזַא ןעוועג טשינ לָאמ ןייק זיא'ס .תמא

 רעדָא ,רעקיטירק עשיטעווָאס יד זַא ,קיטכיר טשינ סיוועג זיא'ס ןוא .רשכ טשינ ןעוועג

 -ירַא ןוא עטסעב יד, .ןצרּפ טַאהעג דנַײפ ןבָאה זיא'ס ןעוו לָאז ,ייז ןופ רענייא וליפַא

 "עג; ןוא ןטָאברַאפ טשינ ןענַײז ןוא ףירט ןעוועג טשינ ןענַײז סעצרּפ"קרעוו עטסלעניג

 -יימ ענעדישרַאפ זיולב ןעוועג ןענַײז סע ןוא ןַײז טנעקעג ןבָאה סע .ןרָאװעג *טרסַא

 -ַאװ ןופ :עטסלעניגירָא ןוא עטסעב יד ןענַײז סעצרּפ קרעװ עכלעוו ,םעד ןגעוו ןעגנונ

 לָאז עמ תורצוא עכלעוו ;ןכורּפשרעדיװ ןוא ןעגנולקַאװ ענַײז ןעמונעג ךיז ןבָאה ןענ

 -ָארּפ סָאד ,עטסעב סָאד, רעביא טמענ סַאלק-רעטעברַא רעד לַײװ ?םיא ןופ ןענשרי

 -טנָא ןוא ,ןסַאלק ענעגנַאגרַאפ עלַא ןופ רעקנעד יד ַײב ןעוועג זיא סָאװ ,עטסוויסערג

 .רעקיטירק עשיטעווָאס יד טהנעטעג ןבָאה ,"רעטַײוװ סע טלקיוו

 סעצרּפ ןופ לקיטרַא ןטריטיצ םעד ןיא ךיוא טדער יקסוװוָארַאקש זַא ,טסייוו רעגינ

 ןופ גנוצַאשּפָא רעכיוה רענײמעגלַא ןַײז ףיוא טקוקעג טשינ ,"ןעגנולקַאװו עכעלקריוו;

 ןסירעגרעביא ןוא עטַאטיצ עטקידנערַאפ יד ןבעגעג טשינ טָאה רעגינ רעבָא .ןצרּפ

 רעירפ ןוא ןרָאװעג טרשכעג טציא זיא ץרּפ זַא ,ןגָאז ןענעק וצ ידכ ,ףַארגַארַאּפ ןטימ ןיא

 ,ףירט ןעוועג רע זיא
 ר שש ,
* 

 רעקיטירק עשיטעווָאס יד זַא ,ןזַײװַאב וצ "ןטַאטיצ רָאּפפ ַא רעגינ טגנערב טָא

 :סנייא רעמונ עטַאטיצ ."ןצרּפ טָאהעג דנַײפ, ןבָאה

 ,רעקיטירק ןשידִיי-שיטעװָאס ןטסקיטכיוו ןוא ןטשרע םעד ,ןווָאקַאװטיל .מ רַאפ ,

 -כעלנעזרעּפ עזַאושזרוב ענרעדָאמ עטשרע יד רוטַארעטיל רעד ןיא ןעוועג ץרּפ זיא

 -ַאטיּפַאק םעד קנַאד ַא טפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןיא ןעמוקעגפיוא זיא עכלעוו ,טייק

 ,(47 יז ,2 ,"ורמוא, ןִיא) "םזיל

 רעגינ רעבָא ."ןצרּפ טַאהעג טנַײפ טָאה,, ווָאקַאװטיל זַא; היאר ַא זיא רַאפרעד ןוא

 ענעכָארּפשעגסיױא:רָאלק עטשרע יד; ךיוא ,ןווָאקַאװטיל טיול ,זיא ץרּפ זַא ,ךָאד טסיייו

 םזילַאטיּפַאק רעד ןעוו ,רוטלוק רענרעדָאמ רעזדנוא ןופ טייקכעלנעזרעּפ עזַאושזרוב

 ןקיטּפַאהדנַאטש רעמ םענופ ךיוא יובעג סָאד ןכערב טסַײרד ןביוהעגנָא ןיוש טָאה

 ןיז ןויטיזָאּפ ַא ןיא טניימעג סָאד טָאה ווָאקַאװטיל זַא ,רָאלק ."רעטלַאלטימ ןשידִיי

 סװָאקַאװטיל ןיא לטַײז ןייא ךָאנ זיולב טשימעגרעביא טשינ רעגינ טָאה סָאװרַאפ ןוא
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 ץנאר עמָאּפ רעדנַאסקעלַא

 רעטרעוו "עכעלדנַײפ, עכלעזַא טנעיילעג טלָאװ רע ּוװ ,(43 יז ,2 ,"ורמוא ,  ןיא) ךוב

 :יוװ ,ןצרּפ ןגעוו

 :.רעּפ יד ,טקעלעטניא רעד ,רעבַײרש:ןעיידיא רעד ,רערעל-ליטס רעד ץרפ...4

 ןוא .קידנעטש ןרע רימ ןעמעוו טָא -- ורמוא-טסַײג רעטרעּפרעקרַאפ רעד ,טייקכעלנעז

 ."גָאטרָאי ןטנעצ םוצ ןענעכייצרַאפ רימ קנעדנָא סעמעוו

 :ייוװצ רעמונ עטַאטיצ

 "טרעפי;ר, סעצרּפ רַאפ טרָאװ טוג ַא טַאהעג ץלַא ךָאנ טָאה ווָאקַאװטיל רעבָא;

 ,סנטסקיצניוװ ,ךיז ןענעק רעטכיד עשירַאטעלָארּפ זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ןוא .קרעוו

 "םונעלּפ-קיטירק רעטייווצ , רעד ןעמוקעג זיא .ןבַײרש ןופ הכָאלמ יד םיא ַײב ןענרעל

 ַא ןבעגעג ןוא ,1922 ןיא ,רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעשידִיי רַאפ טוטיטסניא םענופ

 -רעד טּפיױהרעד ןוא ,ןצרּפ ןגעוו ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא רַאפ ןווָאקַאװטיל בָאג

 -שיגָאלָאעדיא יד זַא ,עיצּפעצנָאק (?) עשרעגינ ןייר ַא טרזחעגרעביא טָאה רע סָאװ ,רַאפ

 "יא ןַײז ןופ קרעוװ יד ןוא ,ךַאװש שירעלטסניק ןענַײז סעצרּפ קרעוװ ענעטירשעגרָאפ

 ּפַאטצ ןשנינעל ןרַָאפ,) ,"לופטרעוו רעמ שירעלטסניק אקויד ןענַײז הדירי רעשיגָאלָאעד

 טיול .(20 'ז ,1922 ,וָאקרַאכ ,גַאלרַאפ-דנימצַאנרקוא ,"קיטירק-רוטַארעטיל רעד ןיא

 רעשירַאטעלָארּפ-שידִיי רַאפ טוטיטסניא םענופ טנערעפער םעד טָא ןופ גנוניימ רעד

 עדמערפ -- ,ןצרּפ ַײב ןענשרי וצ ווָאקַאװטיל רָאפ טגייל סע סָאװ ,סָאד , זיא ,רוטלוק

 ,"(25 'ז ,טרָאד) *טַאירַאטעלָארּפ ןרַאפ השורי ןייק טשינ ,השורי

 -ּפָא זיא םונעלּפ-קיטירק רעד זַא ,קורדנַײא םעד רעגינ ָאד טפַאש ,סנטשרע .,זיא

 טָאה רע סָאװ ,ץלַא רַאפ ןווָאקַאװטיל בָאג ַא ןבעג, בילוצ רָאנ עקַאט ןרָאװעג ןטלַאהעג

 -יִל ייר ַא טימ ןעמונרַאפ ךיז ןתמא רעד ןיא טָאה םונעלּפ רעד ."ןצרּפ ןגעוו ןבירשעג

 ,רעבַײרש גנילדנעצ רָאֹּפ ַא ןופ ןטעברַא עשיטירק יד טימ ןוא ןעמעלבָארּפ-רוטַארעט

 ,סנטייווצ ."בָאג ַא; ןצימע ןבעג ןגעו טלדנַאהעג טשינ ךיז טָאה סע ןוא ,רעמ רעדָא

 .קירעביא ןטרָאד זיא ןכייצ-טגַארפ רעד ןוא ,טקַאפ ַא עיצּפעצנָאק עשרעגינ יד זיא

 לעיצעּפס ךיז טָאה ןװָאקַאװטיל טימ זַא ,קורדנַײא םעד ןפַאש רעגינ ליוו ךיוא

 ,רעייטשרָאפ רעלעיציפָא ןימ ַא סעּפע ,"טוטיטסניא םענופ טנערעפער, רעד ןעמונרַאפ

 ךיוא .טוטיטסניא ןצנַאג ןופ טקנוּפדנַאטש םעד עגַארפ רעד ןיא ןטָארטרַאפ טָאה סָאװ

 -עלקרעד יד לטַײז ןטשרע ןפיוא טנעיילטג סיוועג טָאה רעגינ .תמא טשינ זיא סָאד

 ןצנַאג םעד; זַא רָאנ ,טוטיטסניא ןופ "גנולעטש עלעיציפַא יד טשינ/ זיא סָאד זַא ,גנור

 -עטַאמ-עיסוקסיד יװ ,ןעלדנַאהַאב וצ לַאירעטַאמ יוװ ןטכַארטַאב ןעמ ףרַאד ךובלמַאז

 .?לַאיר

 -ערג םעד ןופ קורדנַײא םעד ןפַאשַאב וצ ווורּפ סרעגינ זיא עטסגרע סָאד רעבָא

 טַאירָאטעלַארּפ ןרַאפ ָאטשינ רָאג זיא ,רענעי טלַאה ,ןצרּפ ןופ זַא ,עטַאטיצ "סטנערעפ

 -יטירק רעשיטעווָאס רעד זַא ,ןעניימ ,ןרעגינ טול ,טעװ סָאד ןוא .ןענעשרי וצ סָאװ

 ."ןצרּפ טַאהעג טנַײפ טָאה, רעק
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 תוכ למ-יגור ה 4.עש יט 9 װָא ס יד

 -עג טשינ ןוא קנַאדעג םעד ןטימ ןיא ןסירעגרעביא רעדיוװ ָאד טָאה רעגינ רעבָא

 ךיז רימ ןזומ ןצרּפ ןופ זַא ,סע טַײטַאב יצ, :תורוש עקידרעטַײװ עקידנגלָאפ יד ןבעג

 .ַא -- !ףןיינ טולָאסבַא; םעד עשזי-טקנעדעגרַאפ) .ןיינ טולָאסבַא ?ןעמַאצּפָא ןצנַאג ןיא

 -עלק"יטנַא ענַײז ןיא טָאה רע ןעוו ,םענַײז לייט םעד טָא ןָא רימ ןעמענ ןצרּפ ןופ (.ּפ

 יד ןגעק טפמעקעג קיקענטרַאה "ךעלטעלב בוט-םוי; עכָאּפע רעד ןופ קרעװ עלַאקייז

 רע ּוװ ,ענַײז קרעוו יד טנעָאנ זדנוא ןענַײז ןצרּפ ןופ ;רעטלַאלטימ ןופ ךעלטשטר

 רע ּוו ,םזילַאטיּפַאק ןקידנסקַאװ םענופ ןכורּפשרעדיװ יד ןגעוו עגַארפ יד טלעטש

 ,וו"זַאא ,לַאטיּפַאק םַײב ןלָאמעצ ןרעוו סָאװ ,ןשטנעמ-רעלעק יד ןופ ןדַײל יד טזַײװ

 ",ןויזַאא

 "טפַאשדנַײּפ , תורוש יד ןופ ןעגנירדוצסיורַא ךעלגעממוא רעכירעד ךָאד זיא'ס

 ױצרּפ וצ

 רעטרעוו יד ןזָאלכרוד לע ךיא .ַײרד רעמונ עטַאטיצ רעד טימ עבלעז סָאד

 -ןגלָאפ יד ןבעגרעביא ןוא ,ןינע ןטימ ןָאט וצ טשינ ןבָאה סָאװ ,"עטרידיווקיל, ןגעוו

 ןצרּפ ןגעוו ךוב סגַײווצנעזָאר .א ןיפ עטַאטיצ סרעגינ .ש עקיד

 "ךעלטעלב בוט:םוי/ יד) ייז ןבָאה םזילַאטיּפַאק ןופ קיטירק רעד טימ ןעמַאזוצ.2

 -רענַאיצקַאער ןוא עשיטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ ךיוא ןסַאמ יד ןיא טײרּפשרַאפ (.ּפ .ַא --

 ןבַאה ייז עכלעוו ,טלעוו רעזַאושזרוב רעד טנידעג טימרעד ןוא ןעיידיא עשיטנַאמָאר

 -דנימצַאנהכולמרקוא ,"ןפַאש סעצרּפ ןיא דָאירעּפ רעלַאקידַאר רעד,) "טריקיטירק

 ,(3 'ז ,1924 ,ווָאקרַאכ ,גַאלרַאפ

 ןעגנירדוצסױרַא רעוש רעייז ץלַא ךָאנ תורוש עטכַארבעג יד ןופ וליפַא זיא

 גנויצַאב טנורג עוויטיזָאּפ יד דָארג ייז ןיפ טרעוו רָאלק ןוא .ןצרּפ וצ *טפַאשדנַײפ ;

 וצ יו ,סעצרּפ דָאירעּפ ןלַאקידַאר םוצ ,"ךעלטעלב בוט:םוי, יד וצ ןגַײוװצנעזָאר ןופ

 שטָאכ טיג רעגינ ןעוו ,ןעוועג סע טלָאװ רערָאלק ךָאנ .םזילַאטיּפַאק ןופ קיטירק ןַײז

 ןופ ףַארגַארַאּפ ,ןגָאז וצ:ױזַא ,ןוויטַאגענ ןקיצנייא םעד ןרױשעגמורַא טשינ רעביא

 ןזיב רעטרעיו עקידנגלָאפ יד טימ ןָא ךיז טבייה רע .סגַײװצנעזָאר ךוב ןסיורג ןצנַאג

 -יא ןכעלטַײהניײא ןייק טַאהעג טשינ רעבָא ןבָאה "ךעלטעלב גוט:םוי, יד, :"ןעמַאזוצ,

 טרָאװ ןכָאנ תורוש עקידנגלָאפ יד טימ טצעזעגרָאפ ןרעוו ןוא "?ףוצרּפ ןשיגָאלָאעד

 ךיז טָאה "ךעלטעלב בוט'-םוי; יד ןופ םַארגָארּפ רעוויטיזָאּפ רעד ןיא, :"טריקיטירק,

 ןבָאה ייז ןכלעוו ,טכיש םעד ןופ טייקטצענערגַאב עשיגָאלָאעדיא עצנַאג יד ןזיוועגסיורא

 עטמיטשַאב ַא טַאהעג טָאה סָאד .טייקידהריתס ,טײקנענַאטשעגּפָא ןַײז ,טקירדעגסיוא

 ."םזילַאטיּפַאק םענופ קיטירק רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ףיוא ךיוא גנוקריוו

 ,עביל ַא רַאפ סָאװ טימ ,טוג רעייז טסייוו רעגינ .ץלַא טשינ ךָאנ זיא סָאד רעבָא

 ןלַאירעטַאמ יד ףיוא טעברַאעג ןוא ןטָארטעגוצ זיא גַײװצנעזַאר תוירחַא ןוא טעטעיּפ

 -קריוו םעד , ןגעוו גַײװצנעזָאר ךָאד טדער רעטַײוװ ךעלטַײז ריפ טימ זיולב .ןצרּפ ןגעוו
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 ץנַאר עמָאּפ ר עדנא סקעלַא

 רעד רַאפ "ךעלטעלב בוט:םוי; יד ןוא ןצרּפ ןופ *טַײטַאב ןשירָאטסיה ןסיורג ןכעל

 ?ןצרּפ וצ ?טפַאשדנַײּפ, טימ סע ךיז טרָאּפ יו ָאט ,רוטַארעטיל רעשידִיי
22 
2 44 
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 רעזדנוא ןיא םעלבָארּפ עברַאה ַא זיא ץרּפ, זַא ,ווָאקַאװטיל יוװ ,ךיוא טסייוו רעגינ

 יד ןעז וצ ךוב ןופ ףַארגַארַאּפ ןטצעל םעד ןעגנערב וצ גונעג זיא'ס ןוא ."רוטַארעטיל

 ;גַײװצנעזָאר .א םענעטינשרַאפ-שיגַארט םעד ןגעק ןרעגינ .ש ןופ טייקיטכערעגמוא

 יד ןיא ,"טפַאשהבורק יד טשינ ןעקנעדעג סָאװ ,ןענַאוװיא , ןייק טשינ ןענַײז רימ,

 ?סקרַאמ) "םיאנוש ערעזדנוא ןופ אנוש רעד; ןעוועג ץרּפ זיא ןרָאי רע90 עטסלטימ

 ףוס ןויב טשינ ןוא לָאמ עלַא טשינ שטָאכ ,(טיוט ןַײז ךָאנ ןלַאסַאל ןגעוו קורדסיוא

 -עצ עקיטכיוו ַא ןָאטעג סעבַאגסיױא עלַאקידַאר ענַײז טימ טָאה ץרּפ .טנַיײרפ רעזדנוא

 -ָאיצולָאװער ןַײז ןיא טַאירַאטעלָארּפ םעד ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,טעברַא עשירערעטש

 ."טייקיטעט רערענ

 -עווָאס יד ןופ זיא טשינ רע טָאה זיא טשינ ןעוו זַא ,קיטכיר טשינ זיא'ס :רָאלק

 -ָאס יד ,הברדַא .קרעוו ענַײז "טרסַאעג; רעדָא "ןצרּפ טַאהעג טנייפ, רעקיטירק עשיט

 -עוו, ,ץרּפ ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא לָאמ עלַא ןבָאה רעקיטירק עשיטעוו

 -רַא עטוג סעמעוו ןוא "ןענעכייצרַאפ רימ קנעדנָא סעמעוו ןוא קידנעטש ןרע רימ ןעמ

 וזַא .רָאפ יז טצעז ןעמ ןוא יז טנשרי ןעמ רָאנ ,"טשינ טסעגרַאפ, ןעמ רָאנ טשינ טעב

 -רוארָאפ ןַײז טיובעג טָאה רעגינ .ש ןכלעוו ףיוא ,טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג ןלַאפעצ זיא

 .רעקיטירק ןשיטעווָאס ַא ןופ עיציניפעד-לייט

 ... רעקיטירק ןוא רעבַײרש

 ַא ןבַײרשוצנָא עיידיא ןַא טימ ןגָארטעגמורַא 1889 רָאי ןיא ךיז טָאה ץרּפ .ל .י

 ףליַאשט , סנָארייב ןופ ליטס ןיא "דלעה ַא ךיא םענ וו; :לטיט ןרעטנוא עמעָאּפ עסיורג

 קעווצ רעד; זַא ,ץרּפ טבַײרש ןעמכילע-םולש וצ טַײצ רענעי ןופ ווירב ַא ןיא .?דלָארַאה

 -דנַאש םוצ ןלעטשוצ ןוא קיטירק רעד רעטנוא ןריפוצנרוד זיא קרעו ןצנַאג םענופ

 סהקדצ-ילעב ,םירחוס ,םידגנתמ ,םידיסח עטסנעעזעגנָא יד ,רודה-ילודג עלַא ּפולס

 ,לַאװק ןטשוּפיערַאפ םעד ןקעדפיוא ןוא ..רעקיטירק ןוא רעביירש ...תובוט-ילעב ןוא

 ,(40---39 יזז ,"סעדער ןוא ווירב;) "ןבעל רעזדנוא טּפעש םיא ןופ סָאװ

 קרַאטש ץנַאג םיא ןענַײז טַײצ רענעי ןופ ...סרעקיטירק ןוא סרעבַײרש ...יד םינּפה

 ּבוו ,ווירב ַא ןופ ,ב"צ ,ןסייוו רימ .טסַאהעג ױזַא ייז טָאה רע ביוא ,ןרָאי יד ןעגנַאגכעד

 סרעבַײרש עשיטעווָאס ןייק .עקטוטיטסָארּפ יד "הריפצה, סוװָאלָאקָאס ןָא טפור ץרּפ

 .אצמנב ןעוועג טשינ טלָאמעד ךָאנ ןענַײז סרעקיטירק ןוא

 טָאה (1941 ,12 לירּפַא ,"גָאט;) "ןבירשעג ןוא טנעיילעג; ןבלעז םעד ןיא רעבָא

 :טרעלקרעד רעגינ .ןגָאז וצ שרעדנַא סעּפע םעד ןגעוו רעגינ .ש
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 תהו כ למ יג ו ר ה 9 שיט ע װַא ס יד

 -רַאפ ןצרּפ ןגעוו ןרָאװעג טקירדעגסיוא ןענַײז קיטירק !רעזַאושזרוב רעד ןיא;

 םעד טנקיילרַאפ טשינ טָאה ,ןַאמשירפ דיוד ץוח ַא ,רענייק רעבָא ,ןעגנוניימ ענעדייש

 קיטירק רעפרַאש ַא טימ סױרַא זיא סָאװ ,םכילע-םולש וליפַא .ןפַאש סעצרּפ ןופ טרעוז

 -סקלָאפ רעשידִיי; ןייז ןיא 'שינָאמ, טכעלטנפערַאפ טָאה ,רעדיל לייט ַא סעצרּפ ןגעק

 -ָארּפ יד רעבָא .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןצרּפ טריפעגנַײרַא ןוא -- ?קעטָאילביב

 "?ןצרפ ףיוא טקוקעג ײז ןבָאה יװ -- רעקיטירק עשיטעווָאס-ששירָאטעל

 -- ןצרּפ ףיוא טקוקעג ןבָאה רעקיטירק עשיטעוװָאס-שירַאטעלָארּפ יד ױזַא יו

 טשינ ןצרּפ טָאה רעקיטירק טעשיטעווָאס יד ןופ רענייק .רעִירפ ןעזעג ןיוש רימ ןבָאה

 טשינ טָאה, ,קרעװ ענַײז ?טרסַאעג; טשינ ,ןעוועג לטבמ טשינ םיא ,טַאהעג טנַײפ

 ץרּפ -- םכילע-םולש םעלבָארּפ רעד ףיוא ."ןפַאש סעצרּפ ןופ טרעוו םעד טנקיילרַאפ

 -יצנייא רעד ןעוועג זיא ,רעגינ טגָאז ,ןַאמשירפ .ןלעטשּפָא טשינ ךיוא ךיז רימ ןלעוו

 ."קרעוו סעצרּפ ןופ טרעוו םעד טנקיילרַאפ, טָאה סָאװ ,רעק

 טקירד רעגינ .ש יוװ ,רעטַײװ ךס ַא ,ךס ַא ןעגנַאגעג ןתמא רעד ןיא זיא ןַאמשירפ

 ןַאמשירפ טָאה ,"רוטַארעטיל רעזדנוא רַאפ רַאפעג עטסערג יד, זיא ץרּפ . .סיוא ךיז

 ןבירשעג ןוא ןפוא ןטסלַאטורב ןפיוא טגלָאפרַאפ ןצרּפ גנַאלנרָאי טָאה רע .טהנעטעג

 -יטירק רעשידִיי רעטסערג רעד ןעוועג ךָאד זיא ןַאמשירפ ןוא .ןליװקסַאּפ םיא ןגעק

 -ירק םעד רעגינ טשינ טנָאמרעד ןוא טגַײװשרַאפ סָאװרַאפ ןוא .טַײצ רענעי ןופ רעק

 סעצרּפ ןופ טרעוו םעד טנקיײלרַאפ, ךיוא ךָאד טָאה רעכלעוו ,תובשחמ-לעב רעקיט

 סָאװ ןוא ?ווָאנבוד רעקירָאטסיה ןוא רעקיטירק םעד ןגעוו סעּפע זיא סָאװ ןוא ?"ןפַאש

 סָאװרַאפ ?רענזיולק ןוא וָאלָאקָאס יו עכלעזַא ןופ ןצרּפ ףיוא סעקַאטַא יד ןגעוו זיא

 -טעלב בוט:םוי, יד טריקַאטַא טשינ רעגינ .ש טָאה ןוא ?קוסּפ סרעגינ ייז ןגעוו טגַײװש

 לסיב ַא טציא רעד טשינ ךיז טרעה, :"למַײרטש סָאד, סעצרּפ *טרסַאעג, ןוא "ךעל

 .אישק ַא סרעגינ ןעוועג זיא -- ?"למַײרטש, ןופ חיר-הלכשה רעטרעַײזרַאפ

 "ושזרוב , רעד ןופ "ןעגנוניימ ענעדישרַאפ , יד ןופ ןרעטסומ ןעז טשרָאקָא רימָאל

 -עּפ יד זיא "ךעלטעלב בוט-םוי, עטשרע יד ךָאנ דלַאב .ןצרּפ ןגעוו קיטירק ?רעזַא

 -נוא ןרעמונ ייווצ ןיא לקיטרַאטיײל ןסיורג ַא טימ ןטָארטעגסױרַא "ץילמה;, רעגרוברעט

 ןעמ ןוא טָאגּפָא ןרַאפ טרעדָאפעגפיוא טרעוו ןעמ) "ןינתונו לגעל ןיעבתנ, לּפעק ןרעט

 :טגָאזעג טרעוו לקיטרַא םעד ןיא .(טיג

 ַא :רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד ןיא הרצ עַײנ ַא ןעמוקעג רעטציא זיא'ס,

 ןדנעש ןיא רָאנ זיא טפַארק עצנַאג רעייז סָאװ ,טפיג טימ עלופ ,ךעלכיב עניילק עסַאמ

 האניש ןפרַאװנַײרַא ..רעבַײרש ענַײז ,עטנרעלעג ענַײז ,םיניד ענַײז ,םוטנדִיי סָאד

 רָאג םוטנדַיי סָאד זיא ךעלכיב יד טָא ןופ דייר יד טיול .ןסַאלק ענעדיישרַאפ ןשיווצ

 זיא ןבעל סָאד ...רעסעב טשינ םיא ןופ זיא עיצַאזיליוויצ עשִיעּפָאריײא יד ,טרעוו טשינ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלכיב יד ןופ הרות יד זיא סָאד טָא ...םוטעמוא רעטיב ןוא טכעלש

-- 293 -- 



 ץ נא ר ט מָא פ ר עד נא סק עעלַא

 םירפס יד טָא ןופ רעבַײרש יד ַײב .רוטָארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד ןיא טרעּפכורפעג

 ."ליצ רעדנַא ןַא ןַארַאפ ןזיא

 ןריפנַײא ,ןלציל-אנמחר .,ןליוו ךעלכיב יד זַא ,עלהריסמ ַא ףוס םוצ ריא טָאה ָאד

 ,םזילַאיצָאס םעד

 רעטעּפש ןלענק ךָאנ טװּורּפ שטיװָאניבַאר ןָאעל "ץילמה., ןופ רָאטקַאדער רעד

 .ןרעוו טכעלקריוורַאפ טשינ לָאמ ןייק טעװ םזילַאיצָאס רעד זַא ,ןעלקיטרַאטיײל יד ןיא

 יצ; .רעקינייו טשינ ןוא רעמ טשינ ,םזיטימעסיטנַא ןיא ןצרּפ וליפַא טקידלושַאב רע

 יד ןיא ןצרּפ ןופ םינָאדװעסּפ רעד -- םיצחהילעב) ןַאמ-ןלַײּפ רעד טשינ ןעק ןעד

 -ָאר טימעסיטנַא םעד רַאפ וליפַא יבר רעטוג ַא ןַײז ,(.ּפ .ַא -- "ךעלטעלב בוט'םוי

 -עסיטנַא ןוא ןטַיוזעי ןופ ליומ ןיא וליפַא סואימ ןענַײז ןעגנוקידלושַאב עכלעזַא ?גניל

 רעד טלעטש םזילַאיצָאס םעד ."רעבַײרש ןשידִיי ַא ןופ ליומ ןיא ןיוש טדער רע ,ןטימ

 סָאװ ,םזילַאנָאיצַאנ ןשידִיי םעד ןגעקטנַא "ץילמה;

 רעבירעד ןוא ,טלעוו רעד ףיוא סעיצולָאװער ןייק ָאטשינ ןענַײז סע זַא ,טנרעל;

 -ָאעט טכעלדעש יד ןוא ,ןעניווװ רימ ןכלעוו ןיא ,דנַאל םעד וצ ןיז עַײרטעג רימ ןענַײז

 טפַאשלעזעג רעד ןופ תודוסי יד זַא ,ןביולג רימ .ןצרַאה רעזדנוא ןופ טַײװ ןענַײז סעיר

 -עטשעצ-טלעוו םיעגושמ יד ןליוו סע יװ ,ןלַאפ טשינ לָאמ ןייק ןלעװ ,עטסעפ ןענַײז

 ."רער

 ןרעיו ךעלכיב יד טָא סָאװ --- לקיטרַאטײל רעד טקידנערַאפ -- עדנַאש ַא זיא'ס,
 ןּפָארטנַאליפ יד זַא ,ןפָאה רימ .עשרַאװ ןיא ןשטנעמ עטוג ןופ ןובשח ןפיוא טקורדעג
 ."ןעמענ יד ַײב ןפורנָא טשינ ייז רימ ןלעװ רעבירעד ןוא ,ןָאט הבושת ןלעוו

 םעד ןיא .הריסמ ןופ קָאנשַארטס-:שזַאטנַאש ַא רעדיװ ףוס םוצ ריא טָאה ָאד

 ,רעגניז םהרבַא ןופ ןעלקיטרַא ענעבירשעגרעטנוא עכעלנע ךָאנ ריא טניפעג "?ץילמה,
 :סַאה"ןסַאלק טימ סרעמע עצנַאג ןצרּפ ףיוא טסיג רע וו

 סרעדַײנש ,סרעטסוש ערעזדנוא ןענַײז -- רעגניז טבַײרש -- קירוצ ןרָאי טימ,

 ןוא ..ןלוש יד ןיא ןתקולחמ טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,סעַײטלוה יד ןעוועג סרעילָאטס ןוא

 טָא ךיוא ןכוזַאב וצ ןביוהעגנָא ןבָאה רעבַײרש עסיורג ערעזדנוא ןופ עקינייא טניז ןופ

 ןזָאלרַאפ סרעטסוש ןוא סרעדַײנש עלַא ןבָאה -- ,ךַארּפש עשינָאגרַאזעז יד -- ,הרורַאיז

 -וװעסּפ סעצרּפ) סרעכַאמ:-ןלַײּפ ןוא סועבַײרש ןרָאװעג ןענַײז ןוא ןטנעמורטסניא ערעייו

 לָאז ןעמ ,ליו וטסניד ןוא סניכעק רַאפ תוישעמ עכעלטע ןופ רבחמ רעד ...(םינָאד

 טמענ ןוא עטילּפ יד ןוא ןוויוא םעד טזָאלרַאפ רע ?רע טוט סָאװ -- םיא ןגעוו ןדייר

 טימ םיא ןגעק סױרַא סניכעק ןוא ןטסניד עלַא ןיוש ןלעוו טציא .ןטייקיליײה ןדנעש ךיז

 ,ןןעמעה-דחא לטבמ זיא ןטסניד יד ןופ רעטכיד ןוא רעבַײרש רעד ...ץנעט ןוא ןקױּפ

 ,"ָאדַאמעװקרָאט רע טפור םינבר עטסנעש יד ןופ םענייא
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 תו כל מ יג ו ר ה ֹלש י ט צ װָא ס י ך

 ץרּפ ןוא תובשחמילעב

 -טעלב בוט:םויא יד ןגיוושרַאפ ןצנַאג ןיא טָאה "דָאכסָאװא *רעזַאושזרוב; רעד

 ןטירד סרָאטקעּפס ןגעװ (?סוקיטירק,) ווָאנבוד .ש ןופ טכיזרעביא ןַא ןיא זיולב ."ךעל

 טשינ רימ ןעעז ןָא 1888 ןופ ,, :גנוקרעמַאב ַאזַא רימ ןפערט 1894 "דנַײרפ -זיוה, דנַאב

 "גּווושרַאפ יד ןטַײברַאפ וצ ןווּורּפ יד ,ךעלכיב ,ןלַאנרושז עשיטַײל זיא טשינ ערעסָאװ

 טשינ רַאפ ןזיוװעגסױרַא ךיז ןבָאה ,(ץרּפ ןרעה ןופ סעבַאגסיוא יד) ןטַאגָארוס טימ ענעד

 -ָאילביב-שירַארעטיל םענופ 15 יז ,6 .מונ ,1894 ,"דָאכסָאװ,) "רעמעפע, ןוא ןטָארעג

 -ָאילביב עשידִיי; :דנעב ַײרד יד ןעוועג סע ןענַײז "ןטַאגָארוס, יד ,(לײטּפָא ןשיפַארג

 -סומ ַא ךיוא זיא סָאד טָא ."ךעלטעלב בוט:םוי; יד ,"ןבעל ןוא רוטַארעטיל, ,"קעט

 למיה ןיא טביולעג ווָאנבוד .ש טָאה טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא .לייטרוארָאפ ןופ רעט

 .ענַײז סעבַאגסיוא ערעדנַא ןוא "?דנַײרפ-זיוה, ןשיטַאבעלַאב סרָאטקעּפס ןַײרַא

 -עלַאב םענופ ןענַאטשעגּפָא טשינ זיא עשרַאװ (ךעלסיפנזדנעג ןָא) עזַאושזרוב יד

 ןצרּפ וצ ןזַײרק עשיריבג רעװעשרַאװ יד ןופ גנוִיצַאב רעד ןגעוו .גרוברעטעּפ ןשיטַאב

 189 רעמונ "ץילמה; ןיא עשרַאװ ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא תודע טגָאז ןרָאי יד טָא ןיא

 דובכל טעקנַאב ןפיוא טסעג יד טנכערעגסיוא ןרעװ טכירַאב םעד ןיא .1894 רָאי ןרַאפ

 ַא טימ ןעמָאנ סעצרּפ ןפורעגנָא ךיוא טרעוו ערעדנַא ןשיווצ .ָאבמעד רָאטקָאד םעד

 ענַײז רַאפ סרעסעמכעטש ףיוא ןעמעלַא טימ טציא זיא סָאװ ,שטנעמ רעד טָא; :בָאגוצ

 .(?וירפס דעב התע ןודמ שיאו ביר שיא הז,) "רעכיב

 יד ןופ רענייא ,תובשחמ-לעב ןיפ ןצרּפ וצ *טפַאשביל,, יד ןעז רימָאל טציא ןוא

 -לעב טָאה 1916 ןיא טַײצרָאי סעצרּפ וצ לקיטרַא ןַא ןיא .רעקיטירק:ןיורק עשידִיי

 :ןבירשעג תובשחמ

 טביולגעג טשינ טָאה רע לַײװ ...טסעטָארּפ ןיימ ןפורסורַא טפָא טגעלפ ...ץרּפ ,

 םעד ןיא טביולגעג טָאה רע ...קיטילָאּפ רעשידִיי רעשיללכ ַא ןופ טייקכעלגעמ רעד ןיא

 ןיא רָאנ ,טביולגעג רע טָאה ללכ רעטעברַא ןשידַיי ןיא טשינ ...רעטעברַא ןשידִיי

 ."ללכב רעטעברא

 גונעג זיא'ס .ןצרּפ ןגעק ןטָארטעגסױרַא םכילע-םולש ךיוא זיא ,טסּוװַאב יװ ןוא

 ןרָאטקעּפס טקישעגוצ םכילע-םולש טָאה 1895 ןיא זַא ,טקַאפ םעד ןלייצרעד וצ זיולב

 :ןבירשעגוצ לווירב ַא ןיא ןוא רעדיל סעצרּפ ףיוא עידָארַאּפ ַא ?דנַײרפ-זיוה; ןרַאפ

 אמתסמ .ץרּפ .ל .י רעטכיד םענעגושמ ןסיורג רעזדנוא וצ עינַאשזַארדָאּפ ַא ךַײא טַאנ;

 סָאד טקור .ןטַײקינײלק ןופ קירבור ַא "דנַײרפ-זיוה , ןיא ךַײא ַײב ןַארַאפ ךָאד זיא

 ."ש; :תוא ןייא טימ רָאנ טעמתחעג ,ןַײרַא ןיהַא

 -יסח ,ןלַאקירעלק ענעדישרַאפ יד ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ יד טנַאקַאב ךיוא ןענַײז'ס

 רענליוו ןיא זיא 1894 ןיא .ןצרּפ ןגעק ענימג רעװעשרַאװו רעד ןופ ןרָאזָאד ןוא םיד

 .ךעלטעלב בוט'םוי; סעצרּפ ןגעק םרח ַא ןרָאװעג טּפעלקעגרעדנַאנַאפ וליפַא ןלוש

 ןשידִיי ןטסערג ןופ ןצרפ ןגעק ףמַאק רעד ןעוועג זיא ץלַא ןופ רעכעלדנעש רעבָא
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 ץ נא ר ע מָא ּפ ר 9 ד נא סקעלַא

 .א/ םינָאדװעסּפ ןרעטנוא טָאה ןַאמשירפ .ןַאמשירפ דיוד טַײצ רענעי ןופ רעקיטירק

 "ךעלטעלב בוט:םוי, סעצרּפ ףיוא סעידָארַאּפ-ןטעלּפמַאּפ ייווצ טקורדעגּפָא "גרעבדלָאג

 -ײּפָארײא רעטמירַאב רעד טָא ."בָאב-העשת ןופ יולפ ַא, ןוא ?ןשקָאל, ןעמענ יד טימ

 -סיוא-ץומש עשיפַארגָאנרָאּפ רַאפ וליפַא טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה טעטסע ןוא רע

 :?ןטַאטיצ רָאּפ , א ךיוא ןענַײז טָא .ןצרּפ ןצומשַאב וצ יבֵא ,ןקורד

 ןסייוו ןוא ,ןקיטירק ,ןטכיזרעביא ,ןציקס ,סָארעצנַאמָאר ןבַײרש ,םיריש ןכַאמ ייז;

 ןצנַאג רעייז רַאפ ןָא תושלח ַא רעזעל ןטנוזעג םעד ךיז טייג סע טַײװ יו ,טשינ רָאג

 ,"ןשקָאל,) "ליומ רעד טימ ןענהחיפנ ,ןדלעמ וצ טקעּפסער טימ ,רעייז רַאפ ןוא ןעבלָאב

 .(15 יז

 רעוו) ונחלושל ךומס אסכה:תיב ול שיש לכ !?רישע והזיא ,*קעטָאילביב עשידִיי;

 סָאד ןיוש ןעמ טכַאמ טציא .(שיט םוצ טנעָאנ זיא טערטּפָא רעד ןעמעוו ַײב ?ךַײר זיא

 סָא טָאה ןעמ ןוא ןקעטָאילביב עשידִיי עַײנ יד ןַײא ךיז ןעמ טפַאש טציא .שרעדנַא

 .(26 'ז ,ןטרָאד) "אצוי ןיוש טימרעד ןעמ זיא --- שיט ןפיוא ןגיל

 רעטעּפש ןַאמשירפ דוד רעכעלמענ רעד טָאה 1905 ןופ עיצולָאװער רעד ןגעוו

 -מוא טימ ןוא תוגשה עטסגרע יד טימ גנוינסַאג רעשירַאנ רעדעי ןעוו; :ןבירשעג

 סָאד ןוא ,ײטרַאּפ רעד טימ ןפיולוצטימ טכער סָאד טָאה ןעגנולעטשרָאפ עטסרָאלק

 ,"ןטפירש עלַא;) "טייהינרפ רעד רָאפ ןרעוו לביא םענייא ןעק ,רעפמעק-:טייהַײרפ ַא טסייה

 ,(127 יז ,3 .ב

 רָאלק סע ןעצז רימ .לייטרוארָאפ ןופ רעטסומ ַא זיא ןצרּפ וצ האניש סנָאמשירפ

 קרעו עטסלעניגירָא ןוא עטסעב יד ןופ גנוצַאשּפָא רעקידנגלָאפ סנַאמשירפ ןופ

 :סעצצרּפ

 ןיא טָאה ןוא טַײל-רעטעברַא רַאפ שורד לקיטש ַא זיא ,לשמל ,"גַײװש עשטנָאב;

 -כעכש א רַאֵנ ךעלטנגייא ,"?מַײרטש סָאד , ךיוא זיא ױזַא ,סעשירעלטסניק טשינ רָאג ךיז

 (89 יז ,3 .ב ,ןטפירש עלַא;) םיסרוקיּפַא םיליכשמ ןופ טַײצ רעד ןופ ץיוו רעט

 יד "ךעלטנגייא, טָאה רעגינ .ש סָאװ ,לַאפוצ ַא רעדָא "ץיוו, ַא ןעד סע זיא ןוא

 ;ןַאמשירפ יװ ,קרעװ עטסלעניגירָא ןוא עטסעב סעצרּפ ןגעוו ןעגנוניימ עבלעז

 ?"?מיירטש; ןופ חיר-הלכששה רעטרעַײזרַאפ לסיב ַא טציא רעד טשינ ךיז טרעה

 סנַאמשירפ ןרָאװעג טריזַארּפַארַאּפ טשינ שיטקַאפ ָאד זיא .ןבירשעג רעגינ .ש טָאה

 ..סיוא טזַײוו ,סַאלק רעדָא ,ײטרַאּפ ןייא ןופ ןענַײז ייז ??למַײרטש/ ןופ גנוצַאשּפָא

 ןעוו ,תמא םעד ןבירשעג טָאה יקסווָארַאקש .ש זַא ,רָאלק טרעוו ןטגָאזעג םעד ןופ

 לטבמ טָאה "קיטירק עכעלרעגריבניילק יד ןוא עזַאושזרוב יד; זַא ,טרעלקרעד טָאה רע

 רעגינ .ש זַא ןטקַאפ עטכַארבעג יד ןופ רָאלק ןרָאװעג ךיוא זיא'ס ןוא .ןצרּפ ןעוועג

 -ירק עשיטעווָאס יד) ייז , זַא ,טרעלקרעד טָאה רע ןעוו ,קיטכיר ןבירשעג טשינ טָאה

 ןענַײז ןטכענ טשרע/ זַא ,"קרעוו ענַײז טרסַאעג ןבָאה סָאװ ,יד ןעוועג ןענַײז (רעקיט

 זיא סָאד ןיא ?ייז ַײב ףירט ןעוועג ןצרּפ ןופ קרעוו עטסלעניגירָא ןוַא עטסעב יד
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 תוכ למייגור ה !|עשיט 9 װַָא ס יד

 ןוא סרעבַײרש עשיטעווָאס יד ןגעק לייטרוארָאפ סרעגינ ןופ טַאטלוזער רעד ןעוועג

 ,סרעקיטירק
1. 

 עיגילער ןוא םזידיסח ןגעוו

 טלָאװ ,טױט סעצרּפ ךָאנ טַײצרָאי ןטס20 םוצ ,רָאיײץרּפ ןטימ גנודניברַאפ ןיא

 ןופ רָאנ טשינ עיזיוער עשיטירק:טסבלעז עכעלטנירג ַא ןעמענפיוא טפרַאדעג ןעמ

 -יַאמ ךָאנ טרפב עקַאט ןיא .ןבעל-רוטלוק ןצנַאג רעזדנוא ןופ רָאנ ,רוטַארעטיל רעד

 יד ןופ ןיימ רעד ןוא רעמ רעד ןַײז ףרַאד סָאד טָא .ןברוח ןטירד רעזדנוא ךָאנ ,קענַאד

 !ןעגנורעַײפ -ץרּפ

 -עג סנטצעל ךיז טָאה סע .עמעט ערעלוּפָאּפ ַא ןרָאװעג סנטצעל זיא עיגילער

 ,עיגילער ןגעוו ןעייסע ףיוא שינעטערעג ַא ןלַאנרושז ןיא ןוא עסערּפ רעד ןיא טקרעמ

 .לקיטרַא ןסיורג ַא ןינע םשד טעמדיוועג ,(1945 ,ינוי ןט17 םעד) טָאה רעגינ .ש ןוא

 "יב עצנַאג זדנוא ַײב ןזַײװ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע רָאנ ,ןעייסע רָאנ טשינ ןוא

 רעד ,(עיגילער רעד) ריא ףיוא קוק רעטלַאק רעד ךיוא; .עיגילער ןגעוו שידַיי ןיא רעכ

 -ַאװ טימ ןרָאװעג ןטיברַאפ זיא ,"ןיהַא טשינ ןוא רעהַא טשינ? ןעוועג זיא סָאװ ,קוק

 "עכעלטלעוו, טרָאװ סָאד ןוא .רעגינ טגָאז ,"ןגָארּפ עזעיגילער וצ סערעטניא ןעמער

 .ךעלסיפנזדנעג ןיא ןיוש רע טלעטש ןדִיי

 םירפס עשידִיי עקילָאמַא יד ןיא ןענַײז ,רע טגָאז ,םינינע עכעלטלעוו וליפַא ןוא

 ַײב טרעוו םערָאפ עזעיגילער יד .טקנוּפדנַאטש ןזעיגילער ַא ןופ ןרָאװעג ןטכױלַאב

 ךיוא ?טקנוּפדנַאטש, רעד-טָא זיא ,טקנוּפדנַאטש ןזעיגילער ַא ןיא טלדנַאוורַאפ םיא

 .עיגילער תבוטל עיזיווער ַא רעבָא ,עיזיווער ַא

 ,"דנוב, ןופ רעריפ רענעזעוועג ןוא רעקירָאטסיה רעטסּוװַאב ַא ,סענעמ .א ריד

 ,םזילַאיצָאס רעתמא זיא םזילַאיצָאס רעזעיגילער רָאנ זַא ,ןבירשעג סנטצעל ןיוש טָאה

 -דנַאטש ןשיטסילַאיצַאס םעד ןופ עיזיווער עכעלטנירג ַא ,עיזיווער ַא סיוועג סָאד זיא

 .עיגילער ןגעוו טקנוּפ

 "יטש ךיז ,ןעגנורעלקרעד טימ ןטָארטעגסױרַא סנטצעל ןענַײז רעבַײרש עשידִיי

 זיא רע זַא ,גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער ַא זיא םזידיסח רעד זַא ,ןצרּפ ףיוא קידנצ

 .ו"זַאא ,ןפַאש ןשירעלטסניק ןשידִיי ןופ לַאװק רעקיצנייא רעדָא לַאװק-טּפױה רעד

 יו ןצרּפ טלעטשעגרָאפ "שידיסח? סעצרּפ ןופ םידיסח יד ןבָאה ,קידנעניימטוג רשפא

 טקנוּפ תודיסח טימ ןפַאש סעצרּפ טריציפיטנעדיא ןבָאה ,יבר ןשידיסח רעדָא דיסח ַא

 עזעיגילער רעדָא ,עיגילער טימ םזילַאיצָאס יצ טײקשידַיי ןריציפיטנעדיא סָאװ ,יד יוו

 .טקנוּפדנַאטש ןזעיגילער טימ םערָאפ

 ןבָאה עלַא; זַא ,"אפוג תודיסח ןיא עיצולָאװער, ַא ןגעוו ןבירשעג וליפַא ןבָאה ייז

 רעד ןופ לָאר עקיטכיוו יד ּפָא ןצַאש ןוא םזידיסח וצ גנוִיצַאב עמערַאװ ַא טציא ןיוש
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 ץנ אר עמָאּפ ר עד ננ א סקעלַא

 ַא זיא גנוגעװַאב תודיסח רעד וצ גנַאגוצ רעקיטציא רעד; זַא ,"ןדִיי ייב גנוגעווַאב

 ,ןענַאטשרַאפ טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד טעמכ ןעוועג זיא ץרּפ .ל .יא זַא ,"רעוויטיזָאּפ

 "ייש רעד, ןופ ,"לַאװק ןשידיסח םעד ןופ ןּפעש ףרַאד רעלטסניק רעשידִיי רעדעי זַא

 ,ו"זַאא ,,וו"זַאא ,"תודיסח ןופ הפוקת רענעביוהרעד ןוא רענ

 -- זַא ,תמא רעד זיא ?תמא רעד זיא סָאװ רעבָא

 ,ןבָאה סָאװ ,רעגלָאפכָאנ עטשרמולכמ ענַײז רעדיוװרעד ןעוועג ןענַײז ןיילַא ןצרּפ;

 ןרימש ןָאטעג םענ ַא ךיז ,טעברַא ןַײז ןופ טסַײג ןקידנגעװַאב םעד קידנעייטשרַאפ טשינ

 ןתמא רעד ןיא ייז ןעיוב טימרעד זַא ,טניימעג ווָיַאנ ןוא תושעמ עשידיסח גערב ַא ןָא

 .רוטַארעטיל רעד ןיא גנוטכיר-ץרּפ יד

 רַאפ טשינ טנידעג טייקשירעדליב עשידיסח יד טָאה ןצרּפ זַא ןעזרַאפ ןבָאה ייז;

 רע סָאװ ,טלַאטשעג:קידצ רעטסנעש רעד ןיא זַא ,ןעגנובַײרשַאב עמורפ ןוא םיחבש

 -טפאשנדַײל רעטלגילפַאב רעד טימ ךַײלגוצ רע טָאה ,ןעלהמלש בר ןיא ,ןפַאשעג טָאה

 ַײברעד .טײקטּפשימרַאפ ןוא טכַאמנָא סעלהמלש בר ןזיווַאב גנוביוהרעד ןוא טייקכעל

 ."ךורּפשרעדיװ ןשיגַארט םעד ןופ תוביס יד טנכייצעגנָא רָאלק ץנַאג ץרּפ טָאה

 -ַארעטיל רעשידַיי ןופ רערעל ןוא טסילעווָאנ רעשיטעווָאס רעד טרעלקרעד ױזַא

 .(וועיק ,1940 רעבָאטקָא ,"רוטַארעטיל עשיטעווָאס,) עירול חנ רוט

 -רעד עירול .ןיילַא ןצרּפ ןופ טרעהעג סע טָאה רע ?עירול סָאד טסייוו ןענַאװ ןופ

 -נַייא ,טעקנַאב ַא ףיוא ןַײז וצ ןעמוקעגסיוא םיא זדָאל ןיא זיא ,1913 ,רעמוז זַא ,טלייצ

 עקיטלָאמעד יד טריזירעטקַארַאכ ץרּפ טָאה עדער ןַײז ןיא .ץרּפ .ל .י דובכל טנדרָאעג

 -ַאב רע טָאה ,טעברַא רענעגייא ןַײז וצ לכה-ךס ַא קידנכַאמ ,ןוא ,רוטַארעטיל עשידִיי

 ."שרוי ןַײמ טשינ עז ךיא, :טרעיוד

 -ול חַנ טלייצרעד ,"טכירעגמוא ןַאד ןעוועג ןצימע רַאפ ןענַײז רעטרעוו יד-טָא;

 -עגסיוא ןליפַא טָאה רענייא .ןפורנשיווצ עטשודיחרַאפ טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס,; .עיר

 ןיא ןטלַאהעג טַײצ רענעי וצ ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןופ ןעמענ לטעצ ַא ךיג ףיוא טנכער

 -רַאפ יד טשינ ייז ןענַײז יצ ?רעמ ןעמ ףרַאד סָאװ .ןוויטָאמ עשידיסח ףיוא ןבַײרש ןייא

 -עג שרעדנַא טָאה ןילַא ץרּפ רָאנ ?רוטַארעטיל רעד ןיא עיניל-ץרּפ רעד ןופ רעצעז

 -ַאב ַא טשרע ןענַײז ,ןרָאװעג ןפורעגנָא ןענַײז סָאװ ,יד טסייה'ס ,עקַאט יז .טכַארט

 יד ףיוא טרעפטנעעגּפָא רע טָאה ױזַא .ָאטשינ לַײװרעד זיא שרוי ןייק זַא ,ףיורעד זַײװ

 יױוצ זיולב ,1912 ןיא ץרּפ טגָאזעג טָאה סָאד זַא ,טשינ טסעגרַאפ ןוא) ."ןפורנשיווצ

 ,(טיוט ןַײז רַאפ רָאי

 רעבַא ,גנוטכיד-סקלָאפ רַאפ עלהשעמ עשידיסח סָאד ןטלַאהעג עקַאט טָאה ץרּפ

 -ַאװער ַא רַאפ םזידיסח םעד ןטלַאהעג טָאה רע זַא ,ןעגנורדעג טשינ טַײװ זיא ןופרעד

 :טרעלקרעד סָאװ ,ןייטשּפע אנכש תודע ךיוא טגָאז םעד ףיוא .גנוגעווַאב ערענָאיצול

 ַא ןופ יו ,םזידיסח םענופ טעגָאלָאּפַא ןייק ןעוועג טשינ לַאפ ןייק ןיא זיא ץרּפ;

 -עגסיוא זױלב סע טָאה רע .קיטסימ רעשידיסח ןופ ךָאנ טרפב ,הטיש רעזעיגילער
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 תוכ למ -יגור ה 9 שיט 9 װאס יד

 -סקלָאפ ןופ ןטנעמעלע יד ,סעיצּפעצנָאק עשירעלטסניק ענַײז רַאפ עװנַאק ַא יו ,טצינ

 טרּפ ןסיוועג ַא ןיא טָאה םזידיסח רעד עכלעוו ,םזימיטּפָא-סקלָאפ ןוא טייקכעלמיט

 -ָאמ עשיטסינַאמוה טכַארבעגסױרַא רֶע טָאה עװנַאק רעד-טָא ףיוא .ךיז ןיא ןטלַאהטנַא

 ,(1940 ,"רוטַארעטיל עשיטעווָאס,) ?עביל:טייהַײרפ ןופ ןוויטָאמ ,ןוויט

 ,טײקשיטנעדַאקעד רעדעי ןגעק ןעוועג זיא ץרּפ רָאנ ,קיטסימ ןגעק רָאנ טשינ)

 ןיא,1909רָאיױופ ףוס ןיא ןלַאפיינע .ש וצ ווירב םעד ןופ ךיוא סָאד ןעעז רימ יוװ

 ןסערעטניא-סנבעל ערעכעה ןָא ,גנודליב רערעכעה ןָא.., :םיא טבַײרש ץרּפ ןכלעוו

 טנעדַאקעד רעד טמוק םלועה:תומוא יד ַײב .סעשיטנעדַאקעד סָאװטע רָאנ ןַײז ןעק

 -- ,טשרע טמוק עטייווצ יד ,ּפָא טייג ענייא עכלעוו ןופ ,ןעגנוױשנָא-טלעוו ייווצ ןשיוװצ

 סָאד ,רעמ טשינ טרעטסַײגַאב עטלַא סָאד .סַאלק-רעטעברַא ןוא עיזַאושזרוב ןשיווצ

 רעשירַארעטיל ,רעדליב עטרעקרַאפ ,ךעלעטניּפ ,ןזַארפ ןעמוק .טשינ ךָאנ -- עַײנ

 -רצי רעטנַאזָאּפמיא לסיב ַא טּפױהרעד .לג"דא ,םזינָאנַא רעקיטסַײג ,ליּפש-ןטָאש

 .("...ערה

 ןײטשּפע אנכש טגָאז רעטַײװ ןוא

 .ךעלטנַײּפ ןגיױצַאב דימת ץרּפ ךיז טָאה ,הטיש עזעיגילער ַא יו ,םזידיסח םוצ;

 -עגנַא רע טָאה ,"שידיסח, לקיצ ןַײז טקידנערַאפ טַאהעג טָאה רע יו םעד ךָאנ ןיוש

 ןופ טנַאירַאװ רעטייוצ רעד) ."ןויסינ רעד, עמַארד עשידיסח-יטנַא ףרַאש ןַײז ןבירש

 .(.ּפ .ַא --- "טייק ענעדלָאג יד,

 רערעדנוזַאב ַא טימ םזידיסח םעד רעטנורַא רע טסַײר עמַארד רעקיזָאד רעד ןיא

 ןופ טייקטליפעצ ןוא הדירי עקידנעטשלופ יד ףיוא טקעד רע .טייקידתונמחרבמוא

 ,ןסייו טשינ םזידיסח םענופ ליוו רוד רעגנוי רעד :זיא ריפסיוא רעד .םזידיסח םעד

 ?ןדיי עטוג, יד ןופ ,לקֶע טימ שממ ,ויטַארטסנָאמעד טסכעה ּפָא ךיז טרעק

 סעגירטניא עסואימ ןופ טסענ ַא יו ,טרעדלישעג טרעוװ ףיוה רעשידיסח רעד

 טלעטשעגרָאפ זיא ,לארשי בר ,"דַיי רעטוג, רעטשרע רעד .תודוס עשירעכערברַאפ ןוא

 -צניפ ַא יו -- ,השמ בר ,שרוי ןַײז ןופ בַײװ סָאד --- ,רונש ןַײז ;חצור ַא ,טָאּפסעד ַא יו

 .עקטנַאגירטניא ערעט

 -ןַא ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד טרעפטנעעגּפָא ץרּפ טָאה עמַארד רעקיזָאד רעד טימ;,

 ַאזַא .םזידיסח םענופ ןטעגָאלָאּפַא יד ןשיווצ םיא ןענעכעררַאפ יו טלָאװעג טשינ שרעד

 ."טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא; עמַארד עשילָאבמיס יד טקערידמוא ךיוא זיא רעפטנע

 -המשנ טקידבוט:םוי:תבש/ יד ןסירעגרעטנורַא טרעוו עמַארד רעצנַאג רעד ןיא

 ןעגנַאװצ טימ, ליוו רעכלעוו ,"טייק רענעדלָאג, רעד ןיא עלהמלש ןופ "טייקידהריתי

 ןופ טלעוו "הרוחש-הרמ ןיא ענעקנוזעגנַײא, יד ןזיילסיוא ןוא "תבש םעד ןטלַאהנַײא

 ."קערש ןוא ןַײּפ ,

 ןלייטרוארָאפ ןוא ןשינעבױלגרעבַא יד טנגוט ןייק ןיא טשינ טלדנַאוורַאפ ץרּפ...;

 -כעלמיטנגייא-סקלָאפ יד ןופ טָאגּפָא ןייק טשינ טפַאש ,ןטכיש-סקלָאפ עטשרעטנוא יד ןופ
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 ץג אר עמָאּפ ר עדנַא סקעלַא

 -יבױלגטכַײל יד סיוא סע טכַאל עינָאריא רעניד ןוא רעכייוו ַא טימ ,טרעקרַאפ .ןטַײק

 וצ טַײצ ןופ ןעוועג ןצרּפ ַײב ןענַײז סיוועג ...שטָאכ ,"ןשטנעמ ןטסָארּפ, םענופ טייק

 ,ןשינעלקַאװ עשיטסילַאנָאיצַאנ ןוא ןעגנומיטש-הדירי טַײצ

 -עג ןבָאה רעקיטירק:רוטַארעטיל עשיטעווָאס רָאנ זַא ,ןעניימ טשינ ןעמ לָאז ןוא

 ןענעייל טָא ."ןויסינ; ןוא ?זיוה סקידצ ןופ גנַאגרעטנוא , סעצרּפ וצ גנַאגוצ ַאזַא טָאה

 --- "ןויסינ; ןיא ץנעדנעט יד זַא ,רעקיטירק עשידִיי עטמירַאב ערעדנַא ַײב ךיוא רימ

 ןַײז ןזַײװ ,םזידיסח םעד ןסַײררעטנורַא; זיא -- "קידצ תיב ןברוח, ןופ גנוטעברַאַאב יד

 ןופ ןָאקיסקעל, ;עזייר ןמלז) "שינרעטצניפ ןגעק טכיל ןופ ףמַאק ןופ ןָאפ ןפיוא הדירי

 ַא טריסערעטניארַאפ טשינ ('ןויסינ, ןיא) טָאה ץרּפ ,, זַא ,?רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 .(תובשחמ-לעב) "..םזידיסח םעד ןופ טייקיטכיוו רעד ןיא ןביולג וצ עגר

 -סיוא, עזַארפ ענײמעגלַא יד, :ווָאניסונ .י ןבירשעג טָאה "טייק ענעדלָאג יד, ןגעוו

 -ןוזָאב ןוא רעשיטַארקָאמעד רעד ףיוא טקריוװעג טָאה "טלעוו יד ןרעוו זומ טזיילעג

 רעטנוא זַא ,ןסעגרַאפ טָאה ןעמ ןוא ,שירעריפרַאפ עירָאטידיױא רעשירַאטעלָארּפ סרעד

 ךרוד גנוזיילסיוא ןופ גנוסַאפפיוא עכעלרעגריבניילק-שיטסיכרַאנַא יד טייטש ריא

 -רעסיוא רעד ןגעק ףמַאק ןייק טשינ זיא יז זַא ןוא ,טייקכעלנעזרעּפ רעקידשפנ-תריסמ

 רעכעלרעניא ןגעק טסעטָארּפ ַא רָאנ ,ןסַאמ יד ןופ גנופַאלקשרַאפ רעלַאיצָאס רעכעל

 ךיא, :טרעלקרעד טָאה םכילע-םולש ןוא ..,?ןסַאמ יד ןופ טייקטצענערגַאב רעקיטסַײג

 עכעלמיטסקלָאפ, יד ןופ עלהשעמ ןייא רַאפ "ןטייק ענעדלָאג, ןעצ ןבעגקעװַא לעוװ

 .ןָאזעניד ןטלַאהעג ךיוא טָאה ענעגייא סָאד ."ןטכישעג

 ,םזידיסח םעד טריזילַאעדיא "טייק ענעדלָאג יד, זַא ,ןעמעננָא וליפַא רימָאל ןוא
 רעד ןופ טלעוװו יד טנקײלרַאפ, "קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנַײב ןיא,; ץרּפ רעבָא טָאה

 -סיוא ןַא ןבעגעגוצ , ץרּפ טָאה "קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנַײב , ןַײז ."טייק רענעדלָאג,

 זיא ?קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנַײב ,,) .(ןעזייר ןמלז) "ןפַאש ןַײז ןיא גנוטַײטַאב עכעלסילש

 .?טייק רענעדלָאג,; רעד ךָאנ רָאי ןייא ןענישרעד

 ןַײז ןיא ךיוא גנוטַײדנָא ןַא רימ ןעניפעג םזידיסח םוצ גנוִיצַאב סעצרּפ ףיוא

 ןביולג ייז !םידיסח ערעדנַא רָאנ ,םידיסח ךיוא ןענַײז, םיליכשמ יד זַא ,גנורעלקרעד

 עקיטנַײה זיא דיסח ַא ןוא ליכשמ ַא ןשיווצ הנימ-אקפנ יד זַא; ..."!ןיבר רעייז ןיא

 ,(?ךעלהשעמ סדמלמ ןנחוי;) "ןעמָאנ םעניא יו רעמ טשינ ןטַײצ

 -ַאב עוויטַאגענ ַא טַאהעג ןבָאה ווָאנבוד ןוא ץערג רעקירָאטסיה עשידִיי יד ךיוא

 -יסח ןופ עטכישעג , ַא שַיערבעה ןיא טקורדעגּפָא טָאה ןוָאנבוד . .םזידיסח םוצ גנויצ

 רעקינייוו טשינ ןוא רעמ טשינ ןבירשעג .ב .צ ווָאנבוד טָאה .רעכיב ַײרד ןיא "םזיד

 טשרע ןוא תפומ-לעב ַא ,רעכַאמנצנוק ַא ןעוועג זיא רע, זַא ,ןײלַא בוט-םש-לעב ןגעוו

 ."תועימק ענַײז טימ רחסמ טריפעג טָאה רע ןוא ,הרות עַײנ יד טײרּפשרַאפ ךָאנרעד

 -גוו רעצינעשזָאק רעד; :ווָאנבוד טבַײרש םזידיסח םעד ןופ לַײז ןטייווצ ַא ןגעוו

 -נָא טשינ רעמ ןבָאה ייז ,ךיז רָאנ ןעניז ןיא טַאהעג ןבָאה םירבח ענַײז ןוא יבר-רעד
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 תוכ למ ::-יגור ה 9 שיט ע װָא ס יד

 -סימרַאפ ןופ הסנרּפ ענעגייא רעייז ןרשכ וצ ידכ ,דיגנ ןסיורג ןפיוא ךיז טרַאּפשעג

 ןופ תונוידּפ ןעמענ וצ ידכ ,טלעו רעטשרעטנוא ןוא רעטשרעביוא רעד ןשיוצ סרעל

 ."שקיבױלג עלַא

 ןוא םזידיסח םוצ גנוִיצַאב עוװיטיזָאּפ ַא ןבָאה עלַא טשינ טַײװ :טרָאװ ןייא טימ

 .עוויטיזָאּפ ַא ןַײז וצ ןופ טַײװ ןעוועג זיא גנוגעווַאב רעד וצ גנולעטש סעצרּפ ךיוא

5. 

-- 301 -- 



 טַאטשלעדע םעלבַארּפ יד .א

 -לעדע ףיוא ןבירשעגפיוא ןעוועג זיא סָאד ךיוא .."קיטירק עקיטפנינרַאפ ,ערָאוװ,..

 ?ןַאמסטעברַא ןופ טולב טימ טצירּפשַאב ,ןברַאפ עטיור סימ ןָאפ רעַײרפ, סטַאטש

 !קיטירק רעשידִיי רעד רַאפ ףור-טכַאלש ַא ,עלומרָאפ ַא ,ָאטָאמ ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןַײז .רעקיטירק יד טריקיטירק טָאה רע .קיטירק ךיוא ןבירשעג טָאה טַאטשלעדע

 ,סעגַארפ טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ םיא טסױטש טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאפ

 -ַאב .עקירעמַא ןיא גנופַאש-רוטַארעטיל רעשידִיי רעצנַאג רעד וצ תוכייש ןבָאה סָאװ

 -יזָאלּפיצנירּפ יד , ןוא "רעטכיד עשינָאגרַאשז, ןעלקיטרַא-קיטירק ענַײז ןענַײז טסּווװ

 .?עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד ןופ טייק

 ַא סױרַא טלעטש ,ערוטלַאכ ןוא דנוש ןגעק סױרַא רע טערט ןעלקיטרַא יד ןיא

 ,ןגָארפ יד .קיטירק ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד וצ תונעט עטכערעג ןוא ערעטיב ַײר

 ,קידעבעל ןוא לעוטקַא טציא ךָאנ ןענַײז ,ןעלקיטרַא יד ןיא טרירַאב רע סָאװ

 -לעדע דיוד טפור "רעטכיד עשינָאגרַאשז, ?קיטרַא ןשימעלָאּפ ןטמירַאב ןַײז ןיא

 -פניִירַאפ ,רערַאװ) ןופ ןָאפ יד ןוא ,רוטַארעטיל רעד ןופ ןָאפ יד ךיוה ןטלַאה וצ טַאטש

 "עג ךָאד ייז ןבָאה ,עשירעמשטַײד ןענַײז רעטרעוװ עקיזָאד יד שטָאכ ."קיטירק רעקיט

 ןענַײז רעטרעוו סטַאטשלעדע .קידלכש ןוא קידתמא רעייז רעוא ןשידִיי םוצ ןעגנולק

 -עגרעביא ןוא טשטַײטרַאפ ייז טָאה ןעמ .ןרָאװעג טשידִייעג רענעייל יד ךרוד ללכב

 *.אפוג ךיז ןיא טשטַײט

 ךרדכ רעקיטירק-רוטַארעטיל יד רַאפ רעבָא .'קיטירק עקיטפנינרַאפ ערָאוו} ָאי

 יװ ,ןעגנוזעג רעמ ןעמ טָאה רעדיל ענַײז לַײװ ,רערעהוצ רעקיטכיר -- רענעיײל עשידִיי ענַײז *

 ,רעדיל סטאטשלעדע ןיפ רעקיטש עצנאג .טשידִייעג רעטרעװ עשירעמשטַײט יד ןבָאה -- טנעיילעג
 ןופ ךס א .רעדילרָאלקלָאפ ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנַײא ןענַײז ,ןוייטָאמ ,רעדליב ,ןזרעפ ערעדנוזַאב

 .רעדילסקלַאפ ןיא טלדנַאװרַאפ שיטקאפ ךיז ןבָאה רעדיל ענַײז

 ,"רעדיל-סקלָאפ עשידיא, גנולמַאז סנהכ .ל .י ןעז) לשמל ,יייינעג ןרעטצניפ םַאב' דיל םעד ןיא

 ."רעטעברא רעד, דיל סטַאטשלעדע ןופ עפָארטס עצנַאג ַא טּפַאכעגנַײרַא ךיז טָאה (1930 ,קרָאיײוינ
 סטַאטשלעדע .ןעמזיצילגנַא ןוא ןעמזירעמשטַײט ענַײז טריטקַאדערעגסיױא ןײלַא רערעהוצ יד ןבָאה

 ןוא ."רעטסַײמ, ןשיסור רַצוַא ןשידִיי רעמ א ףייא ןרָאװעג ןטיברַאפ זיא ןַאנרָאפ , רענאקירעמא

 גנולמאז סנַאמהעל ,ש ןעז) "רעטעברא רעד, דיל ןיפ גניטעברערעביא-רָאלקלָאפ רעטײװצ ַא ןיא

 קיצומש ײזַא ּפַאש ןיא , תרוש סטאטשלעדע ןטיברַאפ יירערעהוצ , יד ןבָאה ("טַײהַײרפ ןוא טעברָא;
 ןבָאה ײּפאש, רענַאקירעמַא םעד טַאטשנָא -- "סַאג ןטַארפינָאב רעד ןופ קירבַאפ יד' ףיוא ייסייה ןוא

 .טעבראעג ןנָאה יז ּוװ ,קירבַאפ עטצרקנַאק ןיא עטנעָאנ רעמ יד טלעטשעגנַײרַא יז
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 תוכ למייגור ה ּלש י ט על װ ָא ס יד

 םיא וצ טּפעצער סטַאטשלעדע ןדנעוװּוצנָא טושּפ ױזַא ןעוועג טשינ רָאג ןיוש זיא ללכ

 רעקיטירק עשידַיי:שיטעוװָאס יד רַאפ ןעוועג רעווש סע זיא טּפיוהרעביא ןוא ,אפוג

 .טַאמילק ןשיטילָאּפ ןשיטעװָאס םענײמעגלַא םעד בילוצ

 ךיוא רָאנ ,םעלבָארּפ עשירָאטסיה:-רוטַארעטיל ַא זיולב טשינ זיא טַאטשלעדע

 ךופ טשינ ןענַײז רעדיל ענַײז .עשירַארעטיל-קיטַײצטנַײה ַא ,עשיטירק:רוטַארעטיל ַא

 -קַאװ עשיגָאלָאעדיא טימ לופ ןענַײז ייז .טלַאהניא טיול יא ,םערָאפ טיול יא ,סוג ןייא

 .ןכורּפשרעדיװ ןוא ןעגנול

 -יא דנַאברַאפ-ןטעוװַאס םעד ץוחמ קיטירק עשירַארעטיל יד טָאה ןעמונעג ללכב

 ,השורי עשיטעָאּפ ןַײז טריזימינימ ןוא טלַאטשעג:טַאטשלעדע יד טריזילַאעד

 ןייק ועוװעג טשינ ךות ןיא זיא טַאטשלעדע זַא ,גנוניימ יד ןעמונעגנָא זיא'ס ---;

 קעווצ ןַײז רַאפ טָאה סָאװ ,רעבַײרש-עדנַאגַאּפָארּפ ַא רָאנ ,טסירטעלעב רעדָא ,טעָאּפ

 םעד ,ןַאמקרַאטש השמ טבַײרש ױזַא ."םערָאפ עשירעלייצרעד יד ןוא ןעמַארג טצונעג

 ,ברַא .פ, רעד ןופ רעמונ-טַאטשלעדע ןלעיצעּפס ןסיורג םעד ןיא ,1952 רעבָאטקָא ןט0

 ."עמיטש

 ךיז טעב ןיילַא ןַאמקרַאטש .מ עגעלָאק .גנורעדנע ןַא ןעמוקעג זיא סנטצעל רָאנ

 ַא ַײב ןוא ,"ןרעוו טרעדלימעג לָאז קסּפ רעברַאה רעד, זַא ,לקיטרַא ןַא ןַײז ןיא ןיוש

 יעג טרעדלימעג ןיוש עקַאט *קסּפ, רעד זיא רעשרָאפ-רוטַארעטיל ןוא רעקיטירק לָאצ

 -עג ןעמ ןעק טַאטשלעדע דיוד ןופ השורי רעשיטעָאּפ רעד וצ גנַאגוצ ןרעַײנ ַא .ןרָאוװ

 ןַײז ןיא ,רמרמ .ק ןופ ןטעברַא עשירעשרָאפ-רוטַארעטיל עשיטסיסקרַאמ יד ןיא ןעניט

 ,רעקיטירק רעשיטעווָאס שידַיי ,ווָאליב .ש ןופ ןוא ,עיפַארגָאנָאמ-טַאטשלעדע רעסיורג

 .(1935 ,עװקסָאמ ,רמרמ .ק ןופ) *טַאטשלעדע דיוד; דנַאב ןטייווצ ןיא טעברַא ןַײז ןיא

 -אנַא -שיטירק יד ןיא השורי רעשיטעָאּפ סטַאטשלעדע וצ גנַאגוצ רעַײנ רעד :ךָאנרעד

 ,ימלא .א ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב ןופ ןעייסע יד ןיא ,ווָאקנימ .ב .נ ןופ ןטעברַא עשיטיל

 .ערעדנַא ןוא ןַאמלוש והילא ,סעלעיעל .א ,ןײטשטַאלג בקעי

 יד ןיא ."טַאטשלעדע-עדנעגעל; יד ןרָאװעג ןפַאשעג ךייא זיא ןרָאי עלַא יד ךרוד
 יד ןעמונעגנַײרַא) רעטכיד ןלַאיצָאס ןקיזָאד םעד ןגעװו ןעלקיטרַא עטסנדיישרַאפ

 רעשיטעוװוָאס-שידִיי רעד ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ ?המחלימ-טַאטשלעדע/, עסיורג

 עכעלכערּפשרעדיװ ענױזַא ןטַאטשלעדע ןגעװ ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענַײז (קיטירל

 טָאה'ס ןעוו געט יד ןיא ,לָאמַא ךָאנ ...רַאדנעגעל שממ ןענַײז ןיילַא ייז זַא ,ןעגנוניימ

 -לַאיצָאס יד ןשיװצ גירק רעד טרעקַאלפעג דיַאס-טסיא רעקרָאי-ינ רעד ףיוא

 ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ןיוש ןטַאטשלעדע ןגעוו ןענַײז ,ןטסיכרַאנַא יד ןוא ןטַארקָאמעד

 יד ןיא ,ךָאנרעד ןעוועג ךיוא שיטקַאפ סע זיא ױזַא ןוא .ןכַאז עטסכעלכערּפשרעדיוװ יד

 ןופ געט יד ןיא ,רעטעּפש .קיטירק-רוטַארעטיל רענערָאװעג ףַײר רעזדנוא ןופ געט

 -שיטעווָאס רעד ןיא ןעוועג רע זיא ,רעמ ךָאנ ןוא ,ױזַא .רעטַײװ ןוא ?עגנוי, עגיה יד
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 ץג א ר עמָאּפ ר עדנַאסקעלַא

 זיב עיצולָאװער רעשיטסיוװעשלָאב רעד ךָאנ טניז ןרָאי עלַא יד ךרוד קיטירק רעשידִיי

 ...ןרָאװעג טשינ גנילצולּפ טרָאד זיא רוטַארעטיל-שידִיי יד ןעוו ,גָאט םעד יצ

 :ןופ ןענַײז ןפַאש ןַײז ןוא ןטַאטשלעדע ןופ ןעגנונעכייצַאב יד ןופ ןעמערטסקע יד

 ןַײז טקנוט סָאװ רערימש, ַא ןופ ;'רעקיסַאלק ַא, זיב ,?לטשינרָאג ןויטַאמַאלקָארּפא ַא

 ןופ ;'רעריטרַאמ ןקיליײה,, ַא זיב ,"רקש ןוא טַײהנסיװמוא ןופ עצינױמָאּפ ןיא רעדעפ

 ןסיורג; ַא זיב ?ךעלעקנַאדעג עטמַארגעג, ןופ ,"ןעמַארג עװָאיַאמ, ןופ רעבַײרש ַא

 ?רךָאטַאטיגַא; ןַא ןופ ;!הרוסמ רעזדנוא, זיב "דיגמ, ַא ןופ ;'רעטכיד ןשירַאטעלָארּכ

 ."עיצידַארט רעזדנוא ,סוחי רעזדנוא, זיב ,"איבנ ןשירַאטעלָארּפ, ַא זיב

 דיווד ןופ עדרעוו רעד ן:עוװ המחלימ עסיורג עמַאס יד זיא ,טקרעמַאב רעִירפ יו

 -רַאװ:ענליוו, םייה רעטלַא רעד ןיא טשינ ןוא ,ָאד טשינ ןרָאװעג טריפעג טַאטשלשדע

 ָאד ךיז לע ךיא .דנַאברַאפ-ןטעוויָאס ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא רָאנ ,"עש

 תיצמת םעד ןוא טינשרעווק ַא ןבעג ןווּורּפ לעװ ."המחלימ, רענעי טימ ןצענערגַאב

 ףיוא ןזַײװנָא לעװ ;ןעגנורעדנע עשיגַאזגיז ,סעיזיווער ,ןעגנוניימ ענעדיישרַאפ יד ןופ

 יד טימ רענעיל םעד ןענעקַאב ןוא ןטכַאלש עשירַארעטיל יד ןופ סעיניל-טּפיוה יד

 -רוטַארעטיל רעשידַיי:שיטעװָאס רעד ןופ עירָאטַארָאבַאל רעד טימ ןוא ןדָאטעמ

 .קיטירק

 ןייק טשינ זיא קיטירק רעשידִיי-שיטעווָאס רעד ןיא ןטַאטשלעדע טימ לַאפ רעד
 -ַייב-עיניל ןוא סעיזיווער ,סעיסוקסיד ,תומחלימ עשיגָאלָאעדיא עכעלנע .רעטרילָאזיא

 ךוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןגַארפ ערעדנַא םורַא ןעמוקעגרָאפ ןענַײז ,ןשינעט

 ,ןפוא ןשיטַאמַארד ,ןפרַאש ַאזַא ףיוא לָאמעלַא טשינ ןליפַא ביוא ,טפַאשנסיוװ

 עשידַיי-שיפיצעּפס ןייק ןעוועג טשינ ךיוא ןענַײז סעיסוקסיד ןוא סעיזיווער יד

 -ןַא עלַא ןיא ךיוא ןעמוקעגרָאפ ןענַײז ייז .עשיטעווָאס-ןײמעגלַא ןַא רָאנ ,גנונַיישרעד

 -ייז לָאמטפָא .דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןופ רעקלעפ ענעדיישרַאפ יד ןופ ןרוטַארעטיל ערעד

 רָאג רוטַארעטיל רעשידַיי:שיטעװָאס רעד ןיא ןטַאטשלעדע ןגעוו סעיסוקסיד יד ןענ

 -סיד עשירַארעטיל עשיטעווָאס עניײמעגלַא יד ןופ ןעגנולגיּפשּפָא ןוא ןעגנַאלקּפָא ןעוועג

 ,דנַאל ןיא ןעגנורעדנע עשיטילָאּפ יד ןופ ןטַאטלוזער ,סעיסוק

 ַא יו ,ןגיוצעג ךיז טָאה טַאטשלעדע-השעמ יד רעדָא םעלבָארּפ-טַאטשלעדע יד

 -ָאװער רעשיטסיוװעשלָאב רעד ןופ גָאט ןטשרע םעד ןופ טשינ רעיש ,םידָאפ רעטיור

 -יטעווָאס רעשידִיי רעטשרע רעד ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןופ סנטסקיצניװמַא ,עיצול

 טַאטשלעדע זיא ןרָאי עלַא יד ןופ ךשמ ןיא .?טַײהרַאװ, גנוטַײצ רעשיטסינומָאק רעש
 -טַײרטש ַא ,קיטירק רעשידִיי:שיטעװָאס רעד ןיא םעלבָארּפ עלַארטנעצ ַא ןעיועג

 ,תקולחמה עלס ַא ,טקנוּפ

 -ָארּפ יד ןריטיליבַאהער, רַאפ טכַאלש רעסיורג רעד ןיא סָאש רעטשרע רעד

 ךרוד ןרָאװעג טרעײפעגּפָא ךָאנ זיא *רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא הרוסמ עשירַאטעל

 .יקסרוגָא .ש
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 תוכ ל מ- יג ור ה 4צש יט 9 װָא ס יי ד

 -עמַא ןיא ןרָאי ךס ַא טבעלעג טָאה סָאװ ,טסיכרַאנַא רענעזעוועג ַא זיא יקסרוגָא

 טַײצ עטשרעש יד זיא רע .דנַאלסור ןייק ןעמוקעג רע זיא עיצולָאװער רעד ךָאנ .עקיד

 -ָאק רעשידַיי רעטשרע רעד ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןיא .רעטעברַא-רעדַײנש ַא ןעוועג

 ןיא רטַירפ טלדנַאורַאפ רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,?טַײהרַאװ, גנוטַײצ רעשיטסינומ

 .ןרעוַאשווָאב ןגעוו לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא רע טָאה ,"סעמע, ןיא ךָאנרעד ןוא ?תמא;

 -עשלַאב רעד ןופ רעקַאלפ עמַאס ןיא ,דַארגָארטעּפ ןיא ילסרוגָא טָאה 1918 ןיא

 -יל טענעבילקעג -- רעוװָאשווָאב ףסוי; לכיב ַא ןבעגעגסיורַא ,עיצולָאװער רעשיטסיוו

 ןעוועג ךיוא ןענַײז רעדיל סרעװָאשוָאב .עדעררָאפ ַא סלַא לקיטרַא םעד טימ ,"רעד

 "טַײהרַאװ, יד .ןןבעגעגסױרַא ןבָאה ןטסינומָאק עשידִיי יד סָאװ ,לכיב עטייווצ סָאד

 .יקסוועשטניוו ,רעװָאשװָאב ,טַאטשלעדע ןופ רעדיל ךס ַא טקורדעגרעביא ךיוא טָאה

 ךָאנ זיא ,רעדיל-רעווָאשוָאב יד טימ לכיב סָאד יװ ,*טַײהרַאװ, ןעמָאנ רעד ןיוש

 ףיוא ןרענָאיצולָאװער עשידַיי רענַאקירעמַא יד ןופ ןלַאנַאק-גנוקריוו יד ןופ זַײװַאב ַא

 ןיא ןעוועג ךיוא זיא וויטַאיציניא סיקסרוגָא .ןטסינומָאק עשידִיי עקידרעבָאטקָאכָאנ יד

 יד .גנוטכיד:רעטעברַא רעשידַיי-שיטעוװָאס רעד ןופ םָארטש ןסיורג ןטימ גנַאלקנַײא

 -לעדע ןוא .עקירעמַא ןיא גנוטַײצ-רעטעברַא עשידִיי עטשרע יד ןעוועג זיא ?טַײהרַאוו;

 -רַאװ; רעמונ ןטשרע םעד ןיא שידִיי ףיוא דיל טשרע ןַײז טקורדעגּפָא טָאה טַאטש

 -יל עטמירַאב ענַײז ןופ ךס ַא טקורדעג ןטרָאד טָאה רע .(1889 רַאורבעפ ןט15) ?טַײד

 -ידַארט עשירַאטעלָארּפ :ןכוז ןעמונעג רעטשרע רעד טרָאד טָאה יקסרוגָא ,ץרוק .רעד

 .הרוסמ ,עיצ

 -ָארּפ , יד ןריקַאטַא וצ רעטשרע רעד ןעוועג רעטעּפש רָאי ַא טימ זיא ליזַײמ ןמחנ

 -רעווָאשווָאב סיקסרוגָא ןגעוו עיזנעצער ַא טקורדעגּפָא טָאה רע ."הרוסמ עשירַאטעל

 םעד טנקיילרַאפ טָאה רע ּוװ ,1919 ,"טלעוו:רעכיב , רעשיגיל-רוטלוק רעד ןיא לכיב

 רע .ןטַאטשלעדע ןופ טדערעגּפָא ,רעדיל סרעװָאשוװָאב ןופ טרעוו-גנוטכיד ןשיטעטסע

 ;ןטרָאד טבַײרש

 ענעגייא ןייק ,טייקיגיױב ןייק ,ןסנַאינ ןייק (רעדיל סרעוװָאשװָאב ןיא) ָאטשינ

 "ןָאיצולָאװער ,רעפמעק ,ןפַאלקש ,םערוטש ,טַײהַײרּפ, .גנומיטוע עטריזילַאודיװידניא

 ןעועג טרעשַאב טשינ זיא ןרעװָאשוָאב ..רעדיל בור סָאד ןיא רעביא ךיז ןרזח

 ,ןליפעג עטפיטרַאפ ענעגייא וצ גנוגערפיוא רערַאבלטיממוא רעד ןופ ךיז ןבייהריז

 עוויטקעיבוס ,עטריצילפמָאק וצ ןפורסיוא ערענָאיצולַאװער עזעיצנעדנעט עטוועּפ ןיפ

 רעכעלשטנעמ ַא ןבילברַאפ רעבירעד ןענַײז רעדיל ענַײז ןוא ,ןוויטָאמ עשירעלטסניק

 ."...טנעמוקַאז

 ןגעוו עקַאט ןרָאװעג ןטכָאפעג ןיוש זיא טכַאלש רעד ןיא לעוד רעטייווצ רעד

 רעד ."סעילַאװכ, לַאנרושז םעד ןשיווצ ןוא ןישורבָאד .י ןשיווצ אפוג ןטַאטשלעדע

 ןיוש טָאה ןישורבָאד .עקניל ןופ -- רעטייווצ רעד ,סעיציזָאּפ עטכער ןופ -- רעטשרט

 טרעטיברַאפ טפמעקעג טָאה רע .ןעמָאנ םַײב ןטַאטשלעדע טנָאמרעד רעטשרע רעד
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 ל גַא ר עמָאֹפ ר עדנַאסקעלא

 .ךעלסיפ-ןזדנעג ןָא ןוא ךעלסיפ-ןזדנעג ןיא) "סעילַאװכ, ערענָאיצולָאװער יד טימ

 ןבירשעג (2 יז ,15 'מונ ,1920 ,25 .ווָאנ) "סעמע; רעװקסָאמ ןיא טָאה ןישורבָאד

 :רעקינייו טשינ ןוא רעמ טשינ

 ןייק ןזָאלרעד טשינ לָאז יז ,"סעילַאווכ, ןופ עיצקַאדער יד ןענערָאװ ןזומ רימ,

 -לעדע ענרעדָאמ ַא גנוטכיז-טנגוי רעד ןיא ןפַאש ןלעװ סָאװ ,"ןעקנַאדעג עווָאיַאז,

 ."הפוקת-יקסוועשטניוו ןוא-טַאטש

 ,ךעלטשינרָאג עוויטַאמַאלקָארּפ, ןגעװ לוטיב טימ ןטרָאד טבַײרש ןישורבָאד

 -טנַײה ןופ ןָאלבַאש ןכעלרעסיוא-ןייר, םעד טימ לַאנרושז ןשיגיימָאק םעד ןָא ןליפ סָאװ

 ןליזַײמ ןמחנ ךעלרעטרעוו טעמכ ךָאנ-טגָאז רע ןוא ."קנַאדעג ןטמַארגרַאפ ןקיטַײצ

 -םערוטש עלעודיווידניא;, ןָא ,"טייקיגייב ןוא ןסנַאוינ ןָא; ןענַײז רעדיל ערעייז ךיוא זַא

 ,עיזעָאּפ ןייק טשינ ,"עטכַאמעג , ןענַײז ייז זַא ,"ןדיירפ-םערוטש עכעלנעזרעּפ ןוא ןדַײל

 ,סע טסייה

 סָאטַאּפ רעד, ,ןבירשעג רעפטנע ריא ןיא טָאה ?סעילַאװכ, ןופ עיצקַאדער יד

 -ירפ רענעריײבעגיַײנ רעד ןופ גנומיטש יד ,טַײצ-םערוטש רערענָאיצולָאװער רעד ןופ

 רעדיל יד ןיא ּפָא ךעלריטַאנ ךיז ןעלגיּפש טַײהשטנעמ רעד ןופ ןבעל ןיא הפוקת-גניל

 ןופ ןסַײרּפָא טשינ ךיז ןָאק רעירַאטעלָארּפ רעשידִיי רעגנוי רעד ,םירבח ערעזדניא ןופ

 -ידניא עַײנ; וצ סעּפע ןבערטש ןוא הביבס:טעברַא ןוא גנומיטש רעוויטקעלָאק רעד

 ,ָאלַא "סעילַאװכ, יד ."דַײרפ-םערוטש עכעלנעזרעּפ וצ ,ןדַײל-םערוטש עלעודיוו

 .ןוא ןטַאטשלעדע וצ ןָא סע ךיז טרעק סָאװ, זַא ,ןגָאז ייז רעבָא *.ןישורבָאד ןרעפטנע

 ."ןיקסוועשטניוו

 .קיטירק ןופ חסונ ןשיטלוקטעלָארּפ ַא ןופ רעטסומ ַא ,בגא ,זיא רעפטנע רעדיטָא

 -ַוַא רָאג ןיוש ןזרעפ ערענָאיצולָאװער ערעייז טימ ךיז ןבָאה רעטכיד-?סעילַאװכ, יד

 -יא זעוועג ןיוש זיא רעפטנע םעד ןיא .ןיקסוועשטניוו ןוא ןטַאטשלעדע טימ טרעקעג

 .טַײז רעקניל רעד ףיוא סָאמ יד טּפַאכעגרעב

 "ףינַאמענעה ןוא חהשורי  .ב

 -סָאמ ,סעמע;2) "עינַאמעגעה ןוא השורי, לקיטרַא רעטסּוװַאב סווָאקַאװטיל השמ

 -רעקרַאפ ךיוא ךָאנ טָאה (1926 עװקסָאמ ,2 .ב ,"ורמוא ןיא; ןוא ,1926 ,14 'בעפ ,עויק

 -קַאדער רעד .ןסנַאוינ ןוא ןשטיינק עקיטרַאנגייא טימ שטָאכ ,עיניל עטכער יד טרעפ

 יָאק עלידרעטעּפש יד וליפַא .גניניימ ענעמינעגנַא ןיײמעגלא ןַא טקירדעגסײא טָאה ןישורכַאד *
 טרעלקרעד טָאה ןיגלָא .ןטלַאהעג ױזַא ךיוא טלָאמעד .ןבָאה קיװָאנ .ּפ ןוא ןיגלָא .מ רעריפ עשיטסינומ

 ןזַײװ וצ זיא עבַאגפיוא עקיצנייא ןַײמ, :(1919 ,קרָאיוינ ,"ןעגנַאזעג ןופ טלעװ רעד ןיא , ךוב ןיאו

 ץנייז ויא קנופ רעקידעבעל רעד ָאטשינ זיא'ס שטָאכ ,טמירַאב ןרעװ ןעק (רעװַאשװָאב) רעטכיד ַא יװ
 זַא (1922 ,17 רעבָאטקָא) "טלהַײרפ, רעקרָאיוינ רעד ןיא ןבירשעג ךָאנ טָאה קיװַאנ ןוא .יירעדיל

 ."טצָאּפ יװ רַאטַאטיגא רעמ ןעװעג זיא טַאטשלעדע,
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 תוכ למ -יגור ה .עש יט ע װאס יד

 יד רָאנ טלגיּפשעגּפָא טָאה רוטַארעטיל עשידַיי יד..., :ןטרָאד טגָאז "סעמע; ןופ רָאט

 םעד ןיא זיא גנוטכיד רעזדנוא ,תמא -- .עיזַאושזרוב רעשידִיי רעד ןופ ןעגנוגעווַאב

 ,יקסוועשטניוו סירָאמ ןופ טלַאטשעג ןיא ךיז יז טָאה ןביוהעגנָא .רעכעלקילג ןעוועג טרּפ

 -גיּפשּפָא עטקעריד סלַא ןעזייר םהרבא ,רעװָאשווָאב ,טַאטשלעדע ,דלעפנעזָאר סירָאמ

 רעסיוא רעבָא .םיא טימ גנודניברַאפ רעגנע ןיא ןוא ףמַאק-רעטעברַא םעד ןופ גנול

 ןַא רעדייא עטכַאמעג ַא רעכיג ןעוועג יז זיא ןעזייר םהרבא ןוא דלעפנעזָאר סירָאמ

 ."גנוטכיד עשינַאגרָא

 ןיא ךעלרעטרעו רימ ןעניפעג "גנוטכיד עטכַאמעג, קורדסיוא סוװָאקָאװטיל

 ןיא "הפוקת:יקסוועשטניוו ןוא-טַאטשלעדע רענרעדָאמ, רעד ףיוא עקַאטַא סנישורבָאד

 -געזָאר טלעטשעג טָאה ווָאקַאװטיל .?סעילַאוװכ, לַאנרושז-טנגוי םעד ןופ גנוטכיד רעד

 -וועשטניוו --- גנילַײרד-ןרענָאיּפ םעד יװ לַאטסעדעּפ ןרעכעה ַא ףיוא ןעזייר ןוא ןדלעפ

 .רעװָאשװָאב ,טַאטשלעדע .,יק

 -ורעג-ױזַא םעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןוא גירק-רעגריב םעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 יד ןיא יו ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןבָאה (קיטילָאּפ עשימָאנָאקע עיינ) ?ּפענ; םענעפ

 ךָאנ ,לגילפ ןשירַאטעלָארּפ ןקידנסקַאװ ןפיוא טקוקעג טשינ ,סעיצַאזינַאגרָא-רעבַײרש

 עַײנ ןייק ."רעפיולטימ, ענעפורעג-ױזַא יד ןוא רעבַײרש שרעטלע יד ןָאט םעד ןבעגעג

 רַאפ רעפמעק ערעטלע יד .אצמנב ןעוועג טשינ ךָאנ ןענַײז שזיטסערּפ טימ רעקיטירק

 ןעוװעג טשינ ךָאנ ןענַײז ,יקסנַאשרָא ןוא יקסרוגָא יו ,רעבַײרש עשירַאטעלָארּפ יד

 *,טנעקרענָא ןוא ןעזעגנָא גונעג

 -עלָארּפ ןדנירג ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה 1925 רָאי ןיא טשרע זַא ,ןעמ ףרַאד ןסיוו ןוא

 .עשידִיי טנכערעגנַײרַא ,סעיצקעס עלַאנָאיצַאנ טימ ,סעיצַאזינַאגרָא-רעבַײרש עשירַאט

 סָאװ ,סעיסוקסיד עשיטילָאּפ -שירַארעטיל עסייה ךיז ןעלקיװטנַא דָאירעּפ םעד ןיא

 -ָאס רעד ןיא עינָאמעגעה רַאפ תוחוכ ענעדיישרַאפ ןופ ףמַאק םעד טלגיּפשעגּפָא ןבָאה

 .רוטַארעטיל רעשיטעוו

 יד ןופ ענייא ןעמוקעגרָאפ זיא "עינָאמעגעה ןוא השורי; ןופ עגַארּפ רעד םורַא

 סָאװ ןלעטשטסעפ סטוװרּפעג טָאה ןעמ .סעיסוקסיד עשיטירק-רוטַארעטיל עלַארטנעצ

 ןוא ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעקידרעַירפ רעד ןופ ןענעשרי רעבַײרש עשיטעווָאס יד

 םעד טימ גנודניברַאפ ןיא .עינָאמעגעה יד ןגירק ףרַאד סע לגילפ רעשיטילָאּפ רעכלעוו

 -ילַאּפ םעד ןגעוו עטַאבעד עלַארענעג עתמא יד ןביוהעגנָא 1927 ןיא טשרע ךיז טָאה

 -ניו ,רעװָאשװָאב ,טַאטשלעדע ןופ טרעוװו ןשירעלטסניק ןוא ןכעלטפַאשלעזעג-שיט

 -ַײרש-רעטעברַא ןוא רעטכיד ערעגנָאיצולָאװער עשירענָאיּפ יד ,דלעפנעזָאר ,יקסוושט

 -רַאפ ןוא עיצַאזירַאלוּפָאּפ עטסנרע ןַא ןביוהעגנָא ךיוא ךיז טָאה ןָא-טלָאמעד ןופ .רעב

 .ןרענָאיּפ יד עגונב טעברַא-גָאל

 -רַאפ-ןטעווָאס ןיא עיניל עקידנשרעה יד זיא 1927 זיב זַא ,ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ

 .רמרמ ןמלק ןופ װירב יד ןיא יקסרוגָא .ש ןגעװ עז 4
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 ץגַא ר עמָאּפ רעדנגַאסקעלַא

 א ,עוויטַאגענ ַא ןעוועג ,ןרענָאיּפ יד ןופ ערעדנַא יד וצ יוװ ,ןטַאטשלעדע עגונב דנַאב

 א ,םערטסקע רעטייווצ ַא טַײצ עגנַאל ַא טרינימָאד 1927 טניז ,ןגָאז וצ ױזַא ,"עטכער;

 -ַארּפ טרעו טַאטשלעדע ןעוװ ,עיניל עקניל רעדָא עוויטיזָאּפ ַא ,עזעט -יטנַא ןימ

 .רעקיסַאלק, ַא ,רעטכיד ןשירַאטעלָארּפ ןקיטנעצָארּפ טרעדנוה ַא רַאפ טרימַאלק

 טימ ןעמַאזוצ רעבָא .עיניל עטירד ַא ןריזילַאטסירקסיױוא ןָא ךיז טבייה 1921 םורַא ןוא

 .."ארומ ןופ עיניל יד; :עיניל ַא ךָאנ ןעוועג ךיוא רדסכ זיא סעיניל עלַא יד

 ןיא טירטסױרַא ןַא סעקרָאיווװעװ .א טימ ןָא ךיז טבייה עטַאבעד עלַארענעג יד

 .עבמָאב ַא יו טצַאלּפ לקיטרַא רעד ,1927 לירּפַא ןט10 ןופ "סעמע, רעוװקסָאמ םעד

 -ריבניילק ןטימ ּפָארַא; :לקיטרַא ןרעביא ּפָאק רעד ךיוא ןעוועג זיא שיטסַאבמָאב ןוא

 ."!םרח ןכעלרעג

 :"םיסייזעט , רעדָא ןסיזעט עקידנגלָאפ יד סױרַא ןטרָאד טלעטש עקרָאיוװעװ

 ,ןפוא םענעגייא ןַײז ףיוא רוטַארעטיל יד סַאלק רעדעי טשטַײטרַאפ רָאנ טשינ...

 טיול ;חסונ ןַײז ףיוא רוטַארעטיל ןופ טעטילַאװק יד טלּפמעטש ןוא ּפָא טצַאש רע רַאנ

 םעד ןופ ןעגנופַאש יד ּפָא-טפרַאװ רעדָא רע טריזינָאנַאק ןסערעטניא ןוא טסוג ןַײז

 -ירַאטעלָארּפ רעד זיב זיא סָאװ ,םוטרעגריבניילק עשידִיי סָאד .רעבַײרש םענעי רעדָא

 ךיוא טָאה ,"טײקיטסַײג, רעשידַיי רעד ןופ ןָאמעגעה רעד ןעוועג עיצולָאװער רעש

 ,ענַײז ןעוועג ןזפַאש רעייז טיול ןענַײז עכלעוו ,רעבַײרש טריזינָאנַאק טָאה :ןָאטעג יוזא

 ןוא דמערפ-ןסאלק ןעוועג םיא ןענַײז עכלעוו ,רעבַײרש יד ןפרָאװעגּפָא ןיטולחל ןוא

 .ךעלטנַײפ-ןסַאלק

 -ָאיצולָאװער-שירַאטעלָארּפ ,רעטכיד עדַאיעלּפ ַא זַא ,ןעשעג זיא םורַא ױזַא טָא;

 ןעמונעגנַײרַא טשינ ןענַײז ,טסנוק-טכיד רעשידִיי רעד ןיא ןרענָאיּפ ,רעטכיד ערענ

 יװ ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא ,"רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ ןָאעטנַאּפ, ןיא ןרָאװעג

 -עג:רוטַארעטיל ןוא טסנוק רעשידַיי רעד וצ טשינ תוכייש ןייק ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 .עטכיש

 רעקינייו ,ערעדנַא ַײר עצנַאג ַא ןוא טַאטשלעדע .,רעוװָאשוװָאב ,יקסוועשטניוו;

 -סע רעכעלרעגריבניילק רעד טָאה ,דלעפנעזָאר סירָאמ ,זַײװליײט ןוא ,ייז ןופ עטסּוװַאב

 -נוא ןופ עטמרחרַאפ יוװ ןעוועג ןענַײז ייז ,טנעקרענָא טשינ טכירעג רעכיוה רעשיטעט

 ."שדוק-ילכ עשירַארעטיל ערעזד

 -עברַא םעד טפור רע זַא ,סיוא טמוק עירָאעט-?סַאלק רעדעי, סעקרָאיוװעװ טיול

 ןָאט ןוא ,ןפַאשעג ןבָאה ןסַאלק ערעדנַא סָאװ ,גנידצלַא ןופ ןגָאזּפָא ךיז סַאלק-רעט

 יד ןפרַאװּפָא ןיטולחלא :ךעלמענ -- םוטרעגריבניילק סָאד סָאו ,עבלעז סָאד טקנונ

 ,..םרח ןיא ןגײלנַײרַא ייז ןוא ןסַאלק ערעדנַא ןופ "ןעגנופַאש יד, ןוא "רעבַײרש

 ףרַאש טָאה ןינעל ךיוא סָאװ ,גנַאגוצ רעשיטלוקטעלָארּפ רעשיּפיט ַא ןזיא סָאד

 ךרוד רָאנ זַא ,ןייטשרַאפ ןרָאלק םעד ןָא; :זַא ,טרעלקרעד טָאה ןינעל .טריקיטירק

 -קיוטנַא רעצנַאג רעד ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,רוטלוק יד ןסיוו ןכעלטקניפ
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 תהו כל מ-יגור ה .צש יט ע װָא ס יד

 עשירַאטעלָארּפ ַא ןעיוב ןעמ ןָאק יז ןטעברַארעביא ךרוד רָאנ ,טַײהשטנעמ רעד ןופ גנול

 ."ןכעלקריוורַאפ טשינ עבַאגפיוא עקיזָאד יד רימ ןלעװ ןייטשרַאפ ַאזַא ןָא --- רוטלוק

 .(387 יז ,25 דנַאב ,קרעװ עטלמַאזעג ,ןינעל}

 ןענינעל טנקײלעגּפָא טָאה עקרָאיוװעװ רעבָא

 -רוטַארעטיל עשימעדַאקַא; יד זַא ,טרעדָאפעג לקיטרַא םעד ןיא טָאה עקרָאיװעוװ

 טָאה םוטרעגריבניילק עשידִיי סָאד סָאװ ,ןטרעוו יד ןצַאשרעביא ףכית לָאז טפַאשנסיי

 ,יקסוועשטניוו ,טַאטשלעדע "רעטכיד עשירַאטעלָארּפ, יד וצ עגונב ?טלעטשעגנַײא

 -לעדע טנעקעג טשינ ךיוא ןילַא טלָאמעד רעבָא ךָאנ טָאה עקרָאיוװעװ .רעװָאשוָאב

 ךיל ױעליוּפָאּפ סטַאטשלעדע ןופ ןעמָאנ םעד טשינ וליפַא טסייו רע .ןפַאש סטַאטש

 רע .טעברַאַאב דיל סָאד טָאה טַאטשלעדע ןעמעוו ךָאנ טשינ ךיוא ,*קָאלג-טנוװָא רעד;

 -סערַא וצ ןבירשעג טָאה טַאטשלעדע סָאװ ,ווירב ?ענענַארַאפ טשינ; ןגעוו ךיוא טדעד

 ,(346 יז ,1950 ,קרָאי-וינ ,?טַאטשלעדע דיוד, סרמרמ .ק ןעז) ןרענָאיצולָאװער עטריט

 ןענַײז ,ןינע ןבלעז ןגעוו ןעלקיטרַא עקידרעטַײװ סעקרָאיוװעוװ יו ,לקיטרַא רעד טָא

 -עפורעג-ױזַא רעד ןופ קורדסיוא רעטסשיטַאמַארדָאלעמ ןוא רעטספרַאש רעד ןעוועג

 -יא ןוא טצַאשעגּפָא קידתונמ-חלש ,קידצירקַאל טָאה עקרָאיװעוװ :עיניל רעקניל רענ

 יַאטעלָארּפ יו טנכיײצַאב ייז ,רעטכיד ערענָאיצולָאװער ערעטלע יד טצַאשעגרעב

 לטבמ רע טָאה קיטַײצכַײלג ןוא ,סרעקיסַאלק יו ןוא סעיצַאװרעזער םוש ןָא ,עשיר

 ,םכילע-םולש טנכערעגנַײרַא ,רעבַײרש עשידִיי ערעדנַא עלַא טצַאשרעטנוא ,טכַאמעג

 .ץרּפ ,עלעדנעמ

 רעמַאש רעדָא יקסוװעשַאמָאט רעד סלַא ןרעוו טנכײצַאב טנָאקעג טלָאװ עקרָאיװעוװ

 -נעס טימ ןעמונרַאפ קידנעטש ךיז טָאה רע .קיטירק:-רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד ןופ

 רַאפ ןיוש רע טָאה טסיזמוא טשינ ןוא ."סעיזיווער, טימ ,ןעגנוקעדפיוא עלענַאיצַאס

 -ןרענָאיּפ ערעטלע יד טימ ןעמַאזוצ ןריטיליבַאהער ןוא ןרידיווער טלָאװעג סגעוונייא

 זַא ,עירָאעט ַא ןפַאש טוװורּפעג טָאה עקרָאיװעװ .ןרעמָאש ןופ דנוש םעד ךיוא רעטכיד

 -רענעייל ןַײז לַײװ ,רעבַײרש עשירַאטעלָארּפ יד ןופ רעייגרָאפ ַא ןעוועג זיא רעמָאש

 טשינ טָאה רע .עשירַאטעלָארּפ-ברע יצ ,עשירעטעברַא ןַא טשרמולכ ןעוועג זיא עזַאב

 .עזַאב עלַאיצָאס ַא סָאװ עבלעז סָאד טשינ טַײװ זיא עזַאב-רענעייל ַא זַא ,ןענַאטשרַאפ

 קידלַאװג טָאה רע ;טריזילַאעדיא ליפוצ ןיוש רע טָאה *ןרענָאיּפ, יד ןופ לָאר יד ןוא

 .טרעוו ןשיטעטסע רעייז ןבירטעגרעביא

 "עמ ןרעטנוא לקיטרַא ןטייווצ ןייז ןיא טסַײג ןקיבלעז ןיא רָאפ-טצעז עקרָאיוועוװ

 -27 ןײז ,2 'מונ ,1928 יַאמ ,וָאקרַאכ ,?טילָארּפ;) ?טיזיווער, ןעמָאנ ןשיטַאמַארדָאל

 :טרעלקרעד ןוא "ןסיזעט, עקידנפורסורַא ענַײז רָאפ-ןטרָאד טצעז רע (6

 -םולש ןוא ץרּפ ,עלעדנעמ ןיא רעקיסַאלק עריא טָאה עזָארּפ עשידִיי יד בוא...

 -לעדע ,רעװָאשוװָאב ,יקסוועשטניוו ןיא רעקיסַאלק עריא עיזעָאּפ עשידִיי יד טָאה ,םכילע

 טַײצ רעייז ןיא ןענַײז רעטכיד עקיזָאד יד .ערעדנַא ןוא דלעפנעזָאר סירָאמ ,טַאטש
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 ץ אר עמָאּפ ר עד א סקעלַא

 עזעיטעטסע ןיא ןָאט ץלירג ַא סע לָאז -- ןוא .רעטכיד ענרעדָאמ עקיצנייא יד ןעוועג

 -ץזָארּפ יד יו ,רעקיטרַאנגײא ,רעלעניגירָא ךס ַא םיטרּפ עסיוועג ןיא -- !ןרעיוא

 ."רעקיסַאלק

 ,עלעדנעמ ןופ רעלעניגירַא ךס ַא ןעועג ,סע טסייה ,ןענַײז "ןרענָאיּפ, ריפ יד

 ,םכילע-םולש ןוא ץרּפ

 עקידרעטַײװ ענַײז ןיא ןטַײז רעגנילדנעצ ףיוא רָאפ-רע-טצעז "עיזיווער,, יד ןוא

 "ןרעטש, לַאנרושז רעקסנימ ןיא "סוחי רעזדנוא, ןעמָאנ ןכיוה ןרעטנוא ןעלקיטרַא

 ,טסוגיוא-ילוי ;139--132 זיז ,6--5 'מונ ,ינוי--יַאמ ;90--80 זיז ,4 'מונ ,1930 לירּפַא)

 .(80---76 זיז ,8---/ 'מונ

 :תורוש עכלעזַא ןטרָאד טבַײרש עקרָאיװעוװ

 -ַאטעלָארּפ רעד ןופ סוחי רעד ךיז טיצ (.פ .א -- ןרענָאיּפ ריפ יד) ייז ןופ ,..

 -רָאפ ,... "תובָא-רעקיסַאלק ערעזדנוא רַאפרעד ןענַײז ייז .שידִיי ןיא רוטַארעטיל רעשיר

 רעייז ןיא עיזעָאּפ רעשַיעּפָארײא רעד ןופ ךיוה רעד ףייא ןענַאטשעג ייז ןענַײז לעמ

 טמיטשַאב לכה:ךס ןטצעל םעד ןיא טרעוו קרעוװ-טסנוק ַא ןופ הגרדמ יד,.- ?טַײצ

 ,?טלַאהניא ןַײז ןופ טיײקיגָאװ רעד טייל

 -ריוו יד ןגעוו סעיצַארטסוליא עקיטכיר רעבָא עקרָאיװעװ טיג ןעמעלַא םעד טימ

 ןוא ,ערעדַיַא ןוא רעפעפ ,קירַאכ ןופ גנופַאש רעד ףיוא וליפַא ןרענָאיּפ יד ןופ ןעגנוק

 ַײב .דילירעטעברַא ַײנ רעזדנוא ןרעּפכורּפַאב, רעטכיד ערעטלע יד זַא ,סיוא טריפ רע

 עלַאיצַאס ערעכעה עַײנ ףיוא ךיז טניפעג סַאלק-רעטעברַא רעד ןעוו ,ןדנעטשמוא עַײנ

 ."ןּפַאטע

 ףיוא לכ-םדוק טרעפטנע רע .ןטנענָאּפָא ענַײז טימ ךיוא טריזימעלָאּפ עקרָאיװעוװ

 טיזיווער סעקרָאװעיװ 'ח חוכמ) טפַאשנסיװ ןוא טומ,, יקסווָאקושז .ס ןופ לקיטרַא םעד

 -רַא ןַײז ןיא טָאה יקסווָאקושז .(55-50 ז"ז ,7 'מונ ,1928 'טקָא ,?טילָארּפ ,,) "(טעברַא

 -כיד ערענָאיצולָאװער ערעטלע יד ןענעכיײצַאב סעקרָאיװעװ ןגעק טצעזעגסיוא לקיט

 עטשרע יד ןופ טסַײג ןיא טעדנירגַאב סָאד טָאה יקסווָאקושז .סרעקיסַאלק יװ רעט

 -ןרענָאיּפ יד טנכײצַאב טָאה רע .ווָאקַאװטיל ןוא ןישורבָאד ,ליזַײמ ןופ ןעגנוגָאזסױרַא

 ,"תונחדב , סלַא ןעגנופַאש

 רעטכער} רעד ןיא ךעלדנח עלעניגירָא עַײנ ,ווידיצער ַא ןיוש ריא טָאה ָאד

 ,טלאהניא ןופ רעקיטפַאהרעיױד זיא םערָאפ ,טַאטשלעדע "רעוויטימירּפ, יו ,"עיניל

 ענַײז ןיא קערָאק ןפיוא ןעיירד ךיז טווורּפעג רעבָא רעטעּפש טָאה יקסווָאקושז .וו"זַאא

 ,?טילָארּפ;) "רענעייל ןשינַיַארקוא םעד טרימרָאפניא לעקניפ .וא ױזַא יו, :ןעלקיטרַא

 -90 ז"ז ,1930 .צעד .ווָאנ ,טרָאד) "זדנוא טימ זיא ןעזייר, ןוא ;(50--46 ז"ז ,1920 יַאמ

23),), 

 -טסעד ןופ ןָא עקרָאיװעװ טבייה ,ןטנענָאּפָא ענַײז ןופ ּפעלק יד ןופ קורד ןרעטנוא

 -רענָא רעלופ רַאפ , לקיטרַא ןַײז ןיא .סעיציזַאּפ ענַײז ןופ ןטערטקירוצ ךעלעמַאּפ ןגעוו
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 תוכ 'למ-יגור ה 4 צש יט 9 װאס יד

 -ימעלָאּפ (76--56 ז"ז ,1932 ,"םָארטש ןיא, ;1921 ץרעמ ,ווָאקרַאכ ,טילָארּפ,) "גנונעק

 ,עקרָאיװעוװ טגָאז ןטרָאד .םיא ןגעק גנוטערטסױרַא ןַא סגרעבניניפ ארזע ןגעק רע טריז

 ןעגנומיטש יד רימ ןעניפעג *טַאטשלעדע ןוא רעװָאשוװָאב ןופ רעדיל עסיוועג ןיא; זַא

 םעד ןיא ןריהעג ענַײז טימ ךָאנ טקעטש רעכלעוו ,טכיש ןשירַאטעלָארּפ, םענעי ןופ

 ןעוועג ןענַײז ייז; זַא "ןענופע:כיוא; ךיוא ןיוש טָאה רע ."ןטכענ ןכעלרעגריבניילק

 ,רע טגָאז ,ךָאד ..הצע ןַא ךיז טיג עקרָאיװעװ .א רעבָא ןעַירשעג ייוו ,"ןטסיכרַאנַא

 ַײרפ ןעגנוטכיד ערעייז ןופ לייט ןטסערג םעד ןיא טַאטשלעדע ןוא רעװָאשווָאב ןענַײז,

 ייז סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ .םזינָאיצולָאװערידניצ ןכעלרעגריבניילק םעד ןופ

 .עלָארּפ רעד ןעוועג רבוג ייז ַײב טָאה ,רעגַאל ןשיטסיכרַאנַא םוצ טנכערעג ךיז ןבָאה

 יז ןענַײז רעדיל ערעייז ןופ לייט ןטסערג םעד ןיא .טקניטסניא ןוא שוח רעשירַאט

 ךָאד זיא ,ונ ,?שיטסימיטּפָא ןוא קידנסַאלק ,שיטסיוװיטקעלָאק ,שירַאטעלָארּפ סיואכרוד

 ,..!טוג רעדיוו

 רע לַײװ ,ןעגנוגָאזסױרַא סעקרָאיוװעװ רַאפ ץַאלּפ ליפ ײזַא ןבעגעגּפָא ןבָאה רימ

 רַאפ רעפמעק רעטסקיטכיו רעד ןעוועג עיסוקסיד רעפיורג רעד ןופ ךשמ ןיא זיא

 -טּפיוה רעד טַײצ ןַײז ןיא ןעוועג זיא ןישורבָאד יוװ ,עיניל רעקניל רעקידנרינימָאד רעד

 .עיניל רעטכער רעד ןופ רעקירדסיוא

 -עקרענָא רַאפ ףמַאק רעטכערעג ,לייט םוצ ,שטָאכ ,רעקניל סעקרָאיװעװ

 -רענַא עכעלנעזרעּפ ליפיוזַא ןגעווטסעד ןופ םיא טפַאש רעטכיד-ןרענָאיּפ יד ןופ גנונ

 רעשירַאטעלָארּפ רעד ןגעוו; גַארטרָאפ ַא ןטלַאה וצ טמיטשַאב טרעוװו רע זַא ,גנונעק

 עשיראטעלָארּפ עשידִיי ןופ ץנערעפנָאק רעשינַיַארקוא רעטייוצ רעד ףיוא "השורי

 -עגּפָא טרעוו "עיזיווער , ןַײז ןוא ,(78---77 ז"ז ,1921 ,יַאמ-לירּפַא ,"טילָארּפ;) רעבַײרש

 -רַא עירעס ןַײז ץוח ַא ."טסנוק ןוא רוטַארעטיל, גַאלרַאפ-הכולמ ןופ 1921 ןיא טקורד

 "שיזיווער, ַא רַאפ גנורעדָאפ ןַײז ןיא עקרָאיוװעוװ ןַײרַא טמענ ,"סוחי רעזדנוא, ןעלקיט

 ןרַאפ ":נידנע יפעה, רעשירעמָאש רעתמא ןַא .םזירעינָאש םעד ןוא ןרעמָאש ךיוא

 .רעקיטירק ןשיטַאמַארדָאלעמ

 טָאה ןיא ,עקירעמַא ןיא טגָאז'מ יו ,"סיעק עטוג ַא, טַאהעג טָאה עקרָאיװעװ .א

 םיא ַײב ןיוש זיא הלכ יד .סָאמ יד ןּפַאכרעביא ןַײז בילוצ ןרָאלרַאפ טשינ רעיש יז

 ,"..ןבירטרעביא סָאװטע; ...ןייש וצ עלעסיב שּפיה ַא ןעמוקעגסיײדַא

 ךיז טָאה "גנונעקרענָא רעלופ; רַאפ רָאנ ,גנונעקרענָא רַאכ רָאנ טשינ טכַאלש יד

 -יוא יד ןעמונעג רעמ ץלַא טָאה עיניל עקניל יד ןוא .טרעקַאלפעגרעדנַאנַאפ רעמ ץלַא

 -עטיל רעד ןיא לגילפ רעשירַאטעלָארּפ רעד ןסקַאװעג זיא סע לפיוו ףיוא טנַאהרעב

 עשירַאטעלָארּפ יד ןופ שזיטסערּפ רעד ןוא גָאװ יד טקרַאטשרַאפ יז טָאה סע ןוא רוטאר

 .רעבַײרש

 -סױרַא עקיטכיוו עקידרעטַײװ יד ןופ תיצמת םעד ןבעגרעביא ןצעזרָאפ ןלעװ רימ

 ,רדס ןשיגָאלָאנָארכ רעייז ןיא ךעלגעמ טַײװ יו ףיוא .עטַאבעד רעד ןיא ןעגנוטעדט
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 ץ גַא ר טמָאּפ ר עדנַאסקלעלַא

 -כרוד טָאה ןטַאטשלעדע וצ גנויצַאב יד סָאװ ,עיצולָאװע יד רָאלק ןרעוו לָאז סע ידכ

 .קיטירק רעשידַיי-שיטעווָאס רעד ןיא טכַאמעג

 "עוו "סעמע; ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סע יװ םעד ךָאנ געט ייווצ .1927 רָאי

 רעד ןיא טנַײשרעד ,"!םרח ןכעלרעגריבניילק ןטימ ּפָארַא, לקיטרַא רעטשרע סעקרָאיװ

 -ַאב ןטרָאד ."לַארָאמ עטקיטעּפשרַאפ- ווָאניסונ .י ןופ לקיטרַא ןַא גנוטַײצ רעבלעז

 עכעלטפַאשנסיװ-רוטַארעטיל עשיטעווָאס יד זַא ,גנוטפיוהַאב סעקרָאיװעװ רע טַײרטש

 ןרענָאיּפ ערעדנַא יד ןוא ןטַאטשלעדע וצ גנויצַאב רעד ןיא טלָאמעד ןענַײז ןטלַאטשנַא

 עכעלרעגריבניילק יד סָאװ ,עיניל רענײמעגלַא רעד ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ, רעטכיד

 ."טלשטשעגנַײא טָאה קיטעטסע

 -רָאפ רערענָאיצולָאװער) .שרָאפ "ווער, סעקרָאיװעוװו ןופ ךָאנ טקזוח ווָאניסונ

 ,לקיטרַא ןַײז ןופ ָאווינ ןקיליב םעד ןופ ןוא ?ןָאט ןקידהוואג (רעש

 םענייא ןופ לקיטרַא ןַא "סעמע, ןיא טנַײשרעד רעפטנע סווָאניסונ ךָאנ ךָאװ ַא ןוא

 טביול רע ּוװ ,(1927 ,19 לירּפַא) "ןעוועג טַײצ גנַאל ןיוש, ןעמָאנ ןרעטנוא רעייש .ב ַא

 טיצ ײמרַא-רעטעברַא ערענָאיצולָאװער עשידִיי יד, זַא ,טרעלקרעד ןוא ןעקרָאיװעוװו

 ,יקסוועשטניוו ןופ רוטַארעטיל רעד ןופ ךעלכעזטּפיוה הקיני ערענָאיצולָאװער ריא

 טשינ רַאפ ןדלעפנעזָאר טזָאלעגסיוא ,בגא ,ןיוש רע טָאה ָאד ."רעווָאשוװָאב ,טַאטשלעדע

 .סיוא טזַײװ ,דניז עכעלנע ןוא רעדיל עלַאנָאיצַאנ יד בילוצ ,רענָאיצולָאװער גונעג ןַײז

 -עפורסיורַא סגרעבניניפ "סעמע,; ןיא ךיז טזַײװַאב ןרעייש רַאפ גָאט ןייא רעבָא

 -ָאשווָאב ףסוי -- רעטכיד ןרענָאיצולָאװער ןפיוא ךיז ןקוקמוא טַײצ , לקיטרַא רעשיר

 ןיא ןטַארעטיל עּפורג ַא רַאפ טנעיילשג גַארטרָאפ ַא; :ּפָאק-רעטנוא ןַא טימ ,"!רעוי

 זַא ,עיצקַאדער רעד ןופ ?עוװָאקדָאּפ, ַא טימ ןוא ('1927 ,טרַאמ ןטס230 םעד ,וועיק

 ,"גנוקיטעּפשרַאפ ַא טימ לקיטרַא רעד ךיז טקורד תוביס עשינכעט בילוצ,

 סגרעבניניפ ךָאנ ןעמוקעג שיטקַאפ זיא עבמָאב-"!םרח ןטימ ּפָארַא, סעקרָאיװעוװ

 ןבייהנָא רַאפ ןגרעבניניפ טרעהעג הרוכב יד זַא ,טסייה סָאד ,"...ךיז ןקוקמוא טַײצ,

 ףַײר ןרָאװעג ללכב ןיוש זיא ןינע רעד זַא ,ךיוא טזַײװַאב סָאד .עיסוקסיד עסיורג יד

 .טַײצ רענעי ןיא

 ,ןטַאטשלעדע ןופ רעכעה ןרעװָאשװָאב לקיטרַא םעד ןיא טלעטש גרעבניניפ שטָאכ

 ,ערעדנַא יד ןופ ךיוא שדווירק יד ןָא ךיז רע טמענ ,ןדלעפנעזָאר ןוא ןיקסוועשטניוו

 טכוזעג .רעה-ןוא-ןיה ,ּפָארַא ףױרַא ,גָאװ יד ןגיוצעג ,טגירקעג ןעמ טָאה ױזַא טָא ןוא

 ןופ עיניל :ךות ןיא .עיניל רעד רַאפ טרעטיצעג שיטקַאפ ןוא עיניל ַא טכוזעג ,טלַאהנָא

 ...ארוינ

 -גיניפ ךָאנ םורַא שדוח ַא ןיא .רעסייה ןוא רעסייה טרעוו טכַאלש יד .1928 רָאי

 'סעמע; ןיא לקיטרַא ןַא טימ יקסרוגָא .ש ענערַא רעד ףיוא רעדיווװ ךיז טזַײװַאב ,ןגרעב

 סַאטשלעדע -- רעטכיד ענעסעגרַאפ ייווצ , ּפָאק ןשימעלָאּפ ַא רעטנוא ,(1928 ,15 יַאמ)

 טלעטש רע .ןגרעבניניפ ןופ רעקיצרַאהטיײרב ןיוש זיא יקסרוגָא ."רעווָאשווָאב ןוא

-.312-- 



 תו כ למ-יגור ה .צשיט ט חַָא ס יד

 יד טציטש רע ..לּפעק רעדָא לטערב ןייא ףיוא ןרעווָאשווָאב ןוא ןטַאטשלעדע קעװַא

 סנטצעל םעד סרעדנוזַאב טנָאמרעד ,גרעבניניפ ןוא עקרָאיוװעװ ןופ ןעגנוטערטסױרַא

 ,לקיטרַא

 ןעמָאנ ןרעטנוא ןעלקיטרַא עירעס עצנַאג ַא יקסרוגָא ּפָא טקורד םורַא רָאי ַא ןיא

 ."טלעוו עטיור,) ."(שידִיי ןיא רעטכיד-רעטעברַא עטשרע יד ןגעוו) טַאטשלעדע דיוד,

 -קיטרַא יד .(155---102 ז"ז --- לירּפַא ;181---175 ז"ז ,1929 ץרעמ-רַאודבעפ ,ווָאקרַאכ

 -עג ייז ןוא ןעגנורעסעבסיוא ַײר ַא טכַאמעג ,טעברַאעגרעביא רעטעּפש רע טָאה ןעל

 ךוב םעד ןיא "(ןפַאש ןוא ןבעל ןַײז) טַאטשלעדע דיווד , :ריפנַײרַא ןַא סלַא טקודד

 ,1920 ,גַאלרַאפ-"סעמע, רעװקסָאמ) "ףמַאק ןוא טיונ ןופ רעדיל :טַאטשלעדע דיוד,

 ,(44---5 ז"ז

 ןענַײז סע ןוא עיצַאזילַאעדיא ןופ ןטנעמעלע ןַארַאפ ךָאנ ןענַײז ריפנַײרַא םעד ןיא

 טַײצ רעסיוועג ַא ןיא זיא טַאטשלעדע זַא ,ב"צ ,ןתועט עשיפַארגָאיב ַײר ַא ןבילברַאפ

 -כיר טשינ זיא סָאװ ,"ןעיידיא עשיטסיסקרַאמ ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןעוועג ךיוא;

 -לעדע ןרשכ וצ ךוזרַאפ ַא ןוא "קנַאדעג-שטנּוװ, ַא ןופ לַאפ ַא ןעוועג זיא ָאד -- ,קיט

 .ןצוּפוצוצ םיא ,ןטַאטש

 טקוקעג טשינ ,ןטַאטשלעדע ןרשכ ןוא "ןריזינומָאק , ןופ ךוזרַאפ רעקידרעטַײוװ ַא

 -קַארַאכ רעד, לקיטרַא םעד ןיא גנורעלקרעד סיקסרוגָא ךיוא זיא ,םזיכרַאנַא ןַײז ףיוא

 זַא ,(249 'ז ,4 דנַאב ,1930 קסנימ ,?טפירשטַײצ ,) "...גנוגעוװַאב .צָאס רעד ןופ רעט

 עקירעמַא ןיא ןרָאפ ןגעוו, טמולחעג ןבָאה סָאװ "ןרענָאיצולָאװער עשידִיי, יד ןשיווצ

 רעשידִיי רעטמירַאב רעד ןעוועג ךיוא, זיא ?סעינָאלָאק עשיטסינומָאק ןדנירג טרָאד ןוא

 -קעװַא "םלוע םע; עּפורג ַא טימ זיא סָאװ ,טַאטשלעדע דיווד רעטכיד רעשירַאטעלָארּפ

 זיא סָאד) "עינָאלָאק עשיטסינומָאק ַא ןפַאש וצ טמיורטעג ןוא עקירעמַא ןיא ןרָאפעג

 ןוא טסינומָאק ןקיטלָאמעד םעד ןריטיליבַאהער וצ ךוזרַאפ ַא ךיוא ןעוועג ךעלנַײשרַאוו

 ,(...טסיכרַאנַא ןַא ןעוועג לָאמַא ןיילַא זיא סָאװ ,יקסרוגָא רעבַײרש ןשירַאטעלָארּפ

 סניטשנָארב .י ןעוועג זיא עיסוקסיד רעד וצ גָארטַײב רעקיגָאװ ַא .1929 רָאי

 "םזיַוומָאק ןשירעטילימ ןופ דָאירעּפ םעניא ףמַאק-ןליטס רעד, ןעלקיטרַא עירעס

 -ץרעמ ;77---26 ז"ז ,1930 .בעפ ;87--62 ז"ז ,1929 .צעד .ווָאנ ,ווָאקרַאכ ,?טילָארע;}

 ןרָאװעג טקורדעגרעביא רעטעּפש זיא סָאװ ,(82--66 זי"ז ,יַאמ ;122--108 ז"ז ,לידּפַא

 .(67--19 ז"ז ,1930) "עקַאטַא, ךוב ןַײז ןיא

 טימ שטָאכ ,ףיוא ןייטשנָארב טמענ "סָאטַאּפ-טַאטשלעדע; ןוא ןערב ןתמא טימ

 -רוטַארעטיל , יד ,רעקיטירק-"סנגייא, יד ןופ "ףורסױרַאל םעד ,רעטעּפש ןרָאי ליפיוזַא

 -לעדע-יקסוועשטניוו, רעד ןופ "ןעקנַאדעג עווָאיַאמ עטמַארגרַאפ , יד ןגעק ,"ןלַארענעג

 ."הפוקת טַאטש

 -עג ,עטקָאטעג ןיא ןוא ,עיצַאטנעמו;רַא רעשיטסילַאירעטַאמ-שיטקעלַאיד טימ

 -סיױרַא סנַאסלעגרעב ןוא סליזַײמ ,סנישורבָאד ףיוא ףרַאש רע טרעפטנע ,ןצַאז עטּפעטש
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 ץ נא ר טמָא פ ר עד נ א סקעלַא

 רעטנורַא טסַײר רע .רעבַײרש עשיטלוקטעלָארּפ ןוא עשירַאטעלָארּפ יד ןגעק ןטירט

 -גיוו ןוא טַאטשלעדע ,רעװָאשװָאב ןופ סעיצידַארט יד ןגעק,; זיא סָאװ ,קיטירק יד

 -ןסאלק, סלַא יז טנכײצַאב ןוא "רוטַארעטיל רערענָאיצולָאװער רעד ןיא יקסוועשט

 ."קיטעטסע

 "ןעקנַאדעג עטמַארגרַאפ, יד ."ןליטס עקסלַארענעג; יד טימ טפמעק ןײטשנָארב

 -- טכָאּפע עטעקַאנ יד, .טײקכעלדײמרַאפמוא ןַא רַאפ ,טנגוט ַא רַאפ רע טרעלקרעד

 -ָאמעג טָאה רוד ןעגניטימ רעד ."עיניל עטעקַאנ ריא טרעדָאפעג טָאה -- ,רע טגָאז

 -בַאש; יד ָא-טָא עקַאט דָארג) קיסקעל עַײג ןַײז ,ליטס ןשידַארטסע-שירָאטער ןַײז טרעד

 ןופ רעטקַארַאכ רעזעיצנעדנעט ףרַאש רעד ;(!ןפַאלקש ןוא ןָאיצולָאװער, ,"עטריזינָאל

 זיורבפיוא ןסָאמ רעד ;"ןעקנַאדעג עטמַארגעג, יד ָא-טָא טרעדָאפעג טָאה עכָאּפע רעד

 ןסיורג םעד טקורעגסױרַא ןוא ?"ןדַײל-םערוטש עלעודיווידניא, עלַא טרילעווינ טָאה

 ,ָאי ?ןסַאמ יד וצ ןסַאג יד ףיוא , ןופ *ּפמַאטש; ןכעלסעגרַאפמוא ןוא םענעביוהרעד

 -עגפיוא לָאמַא רעדיוו זיא ּפמַאטש יקסוועשטניוו:-רעווָאשוװָאב ?רעטעטכַארַאפ, רעד

 ןוא רערעטיירב לַאסָאלָאק ַא ףיוא) זיא ןענַאטשעגפיוא םיתמה:-תיחת תמחמ ,ןענַאטש

 ."ךָאיצולָאװער ןופ ,ןרָאצ ןופ ,ןפַאלקש ןופ ,, זיורבפיוא רעלַאיצָאס רעד (!עזַאב רערעפיט

 ַא ןיא ןבָאה טַאטשלעדע יא ,דלעפנעזָאר יא /, זַא ,ןָא ךיוא רעבָא טזַײװ ןײטשנָארב

 םעד רעדייא ןישַאמ רעדְליו רעד ןופ למוט םעד טסַאפעגפיוא סָאמ רערעסערג

 ןריזינַאיצולָאװער ןפורַאב זיא סָאװ ,טפַארק -ןישַאמ רעַײנ ַא ןופ ןַײזטסּוװַאב ןצלָאטש

 ."טַײהשטנעמ רענרעדָאמ רעד ןופ עטכישעג יד

 ןטַאטשלעדע טימ לטערב ןייא ףיוא ןדלעפנעזָאר טלעטשעג ָאד טָאה ןיטשנָארב

 םיא ַײב ךָאנ ָאד טָאה ריא .טריצנערעפיד טשינ םיא ַײב ךָאנ זיא ?טעטרַאװק, רעד

 -לעוו רַאפ ,"ןשטיינק עשיטסילַאמרָאפ, ןוא ,ןטנעמעלע-טלוקטעלָארּפ גונעג ךיוא ןיילַא

 .ערעדנַא ןופ ןרָאװעג טריקיטירק ףרַאש רעטעּפש ןיילַא זיא רע עכ

 סעיזיווער עקידרדסכ ןופ ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןופ טַאמילק ןשיטילָאּפ םעד ןיא

 לָאמ ןייא טשינ עיסוקסיד:טַאטשלעדע רעד ןופ ןטנַאטוקסיד יד ןבָאה ,ןשינעטַײב ןוא

 דנַאר רעד ןָא ךיז ןּפַאכנָא טווּורּפעג ,ךיז טרעפטנערַאפ ,ךָאנרעד ןיילַא ךיז ןסימשעגּפָא

 .טשינ -- לָאמַא ןטָארעג ייז סע זיא לָאמ ַא .עיניל רעטרעדנעעג ַײנ רעד ןופ

 -םידרויי-םילוע ןצנַאג םעד ןעז ןעמ ןעק עיסוקסיד-טַאטשלעדע רעצנַאג רעד ןיא

 .קיטירק רעשידִיי-שיטעוװָאס רעד ןיא ,קיגַארט רעדָא ,ליּפש

 -לעז רעד ךָאנרעד טמוק ,ליּפשַײב םוצ ,עיסוקסיד רעד ןופ גנוצעזרָאפ רעד ןיא

 ,1927 רָאי ןופ גנוניימ ןַײז טרידיווער רע .ןײלַא ךיז ?טרידיווער, ןוא גרעבניניפ רעקיב

 -געמ רַאפ רעבָא ןטלַאהעג ןוא ןרעוװָאשווָאב ףיוא ןקוקמורַא ךיז ןפורעג טָאה רע ןעוו

 .טַאטשלעדע דיוד ןגעק ןלייטרוארַאפ יד ןקיטכערַאב וצ ךעל

 -רַא םעד ןיא .ךלהמ רעסיורג ַא ןעוועג ןיוש זיא 1920 ףוס זיב 1927 ביײהנָא ןופ

 עטכישעג רעד ןיא סעטַאד ייווצ) רעװָאשוװָאב ףסוי וצ יקסוועשטניוו סירָאמ ןופ, לקיט
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 תו כ לט -יגור ה 4.צש יט ע װָָא ס יד

 (1930 ,27-26 .צעד עװקסָאמ ,"סעמע;) ("גנוטכיד רעשירַאטעלָארּפ רעשידִַיי רעד ןוכ

 ןַאא ףיוש םיא טפור רע .טַאטשלעדע ןגעוו ךיוא םירוביד ערעדנַא רָאג רע טדעד

 ןופ רעגניז ַא ,רעקיטנַאמָאר רעלַאטנעמיטנעס ַא ,טסיצילבוּפ-רעטכיד רעשיטסַאיזוטנע

 -שטנעמ רעדנדַײל רעד ןופ ןקָאטייװ יד ףיוא רעגָאלק ַא ,קִיָארעה רערענָאיצולָאװער

 ."טייה

 ..ןיהַא ןוא רעהַא -- עלומרָאפ עקיצנוק ,עלעניגירָא ןַא זיא "טסיצילבוּפ-רעטכיד,

 ײטשרַאפ ךיא -- ,לכש רעניילק ַא ,לכש רעסיורג ַא ,לכש ןייק טשינ ,לכש ַא ָאי

 וצ סרעקָארָאס עלעמיש הנעט רעד טָא טימ -- "קיכלימ רעדָא קישיילפ רעדָא ,טשינ

 סָאד, סמכילע-םילש ןיא) קישטרָאדגיװ ןוא קישטניבור ,סרעכיװערַאמ-טסנוק ייווצ יד

 רעד ףיוא דײשַאב ַא ןכוז ןוא ןגרעבניניפ וצ ןדנעװ ךיז ןעמ ןעק ("סניוועג טסיורג

 ?טסיצילבוּפ ַא יצ רעטכיד ַא -- טַאטשלעדע ןעוועג טרָאפ זיא סָאװ :עגַארפ

 .יוָא טייג טכַאלש-רעטרעוו יד ןוא

 סרעקָארָאס עלעמיש ןגרעבניניפ טגערפעג עקַאט ,סיוא טזַײוו ,טָאה ווָארינשוק .א

 ."טסיצילבוּפ-רעטכיד, ןופ גנולעטש סגרעבניניפ טריקַאטַא טָאה רע ...אישק

 -טנע ןַא) ?קיטסַאטנַאפ עשירעטכיד; לקיטרַא ןַא טימ ןייטשרוג .א ןעמוקעג זיא

 -יפ טקידייטרַאפ טָאה ןוא ,(1930 ,29 ץרעמ ,"סעמע?) ,(ווָארינשוק .א 'ח םעד רעפ

 .ןגרעבנינ

 רַאפ, ּפָאק ןשימעלָאּפ ןרעטנוא לקיטרַא ןטייוצ ַא טימ סױרַא ווָארינשוק זיא

 "יטירק רעדיוו טָאה רע ּוװ ,(1931 ,3 ץרעמ ,"סעמע;) "גנונעקרענא רעקידנעטשלופ

 ױו ."רעטכיד עשירַאטעלָארּפ עטשרע, עשידַיי יד וצ גנולעטש סגרעבניניפ טריק

 *...טפַארטשַאב רעדיוו םיא ןעמ טָאה -- טקידניזעג רעדיוו רע טָאה, :טייטש קוסּפ ןיא

 טימ טרעלקדעד ןוא עיניל עקניל עקידלקַאװ יד ןכַײלגסױא טווּורּפ ווָארינשוק

 -כיד עשירַאטעלָארּפ עטשרע ערעזדנוא, זַא ,טײקשירָאגעטַאק "רעקידנעטשלופ, רעד

 -טיל טגָאזעגנַײרַא בגא רע טָאה סָאד) ,רעטכיד עשינַאגרָא עטכע ןעוועג ןענַײז רעט

 -בעה ,(.ּפ .א -- גנוצַאשּפָא-"גנוטכיד עשינַאגרָא טשינ ,עטכַאמעג , ןַײז רַאפ ןווָאקַאוװ

 ןיא וליפַא; -- ."רענָאיצולָאװער טַײצ רעייז רַאפ ןוא ןטנַאלַאט ןוא רעלטסניק עטס

 יַאטעלָארּפ עטשרע ערעזדנוא ןענַײז זרעפ םעד ןופ קינכעט ןוא םערָאפ ןופ טכיזניה

 -עּפש ךס ַא ןופ רעקידנעייגסיוארָאפ ןוא רעטריצילּפמָאק ךס ַא ןעוועג רעטכיד עשיר

 ...?ןטעָאּפ עשידִיי עקידרעט

 ַא ךָאנ ןילַא ךיז ןוא (דיל "אידג-דח; ןיא יװ) גרעבניניפ רעדיוו ןעמוקעג זיא

 "וועשטניוו סירָאמ/,, גנולמַאז ןַײז ןיא .ןכַײלגסױא ןילַא ךיז טווּורּפעג ,ןסימשעגּפָא לָאינ

 סָאװ ,(1931 ,וועיק) "רעדיל ענעבילקעג -- רעװָאשוװָאב ףסוי ,טַאטשלעדע דוד ,יקס

 .ריפנַײרַא םעד ןיא ןױש רע טגָאז ןרעפעפ קיציא טימ טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה רע

 -לעדע דיווד ,יקסוועשטניוו סירָאמ רעטכיד עשירַאטעלָארּפ ,ערענָאיצולַאװער יד, זַא

 "ער רעשידִיי רעד ןופ ביײהנָא עמַאס ןיא ןפַאשעג ןבָאה רעװָאשוָאב ףסוי ןוא טַאטש
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 ץג אר עמָאּפ רעדנַאסקעצלא

 -יל רעשידִיי רעד ןופ (?) בייהנָא עמַאס ןיא ןוא גנוגעווַאב רעטעברַא רערענָאיצולָאװ

 רָאנ ,רעטכיד ערענָאיצולַאװער עטשרע יד רָאנ טשינ ןעוועג ןענַײז ייז .רוטַארעט

 ."רעטכיד עשידִיי (:) עטשרע יד ללכב

 םעד ןגיובעגרעביא ,טרעפעפעגרעביא ןיש רעפעפ ןוא גרעבניניפ ןבָאה ָאד

 -נָא עמַאס ןיא ןפַאש טנעקעג טשינ טָאה "גנילַײרד, רעד ...עקרָאיוװעוװ ַאל-ַא ןקעטש

 ןט13 ןיא ןעוועג זיא "?בייהנָא עמַאס, רעד לַײװ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ בייה

 "רעטכיד עשידִיי עטשרע יד ללכב, ןוא ...רעַירפ ךָאנ טשינ ביוא ןוא ,טרעדנוהרַאי

 ןיוש זיא ,בגַא) .."ןבירטרעביא סָאװטע; ךיוא זיא סָאד .ןעוועג טשינ סיוועג ייז ןענַײ:

 ןסָאלשעגנַײא טשינ םיא טָאה'מ ,ןרָאװעג ףירט דלעפנעזָאר גנולמַאז-רעדיל רעד ןיא

 .(רעטכיד ?עשירַאטעלָארּפ , יד ןשיווצ

 ןרידיווער ןווָאקַאװטיל ךיוא טגניווצ עיסוקסיד רעד ןופ סקניל ףיוא רעק רעד

 טוט רע .רעטכיד ערענָאיצולָאװער עשידִיי עטשרע יד ןופ גנוצַאשּפָא עוויטַאגענ ןַײז

 טרעלקרעד רע .(174--172 יזז ,1931 ,עװקסָאמ) "ןטנָארפ ייווצ ףיוא, ךוב ןַײז זיא סע

 ,טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא קידנכַײרטשרעטנוא סָאװ ,ןעוועג זיא רעלעפ ןַײז זַא ,ןטרָאד

 יז ןופ עקינייא ַײב ןטייקירעװש עשירעלטסניק יד ,ןקעווצ עלעוטקַא עסיוועג בילוצ

 -נָא טשינ טַײצ רעבלעז רעד ןיא רע טָאה ,(רעוװָאשװָאב ,טַאטשלעדע ,יקסוועשטניוו)

 ןופ ןײמעגלַא ןיא טרעוו ןשירעלטסניק ןפיוא ןוא ןטַײז עקרַאטש ערעייז ףיוא, ןזיוועג

 ."קרעוו סנעמעלַא ערעייז

 טלטשטשעגנדירפוצ ןעמעלַא טשינ ןבָאה ןעגנורילומרָאפ עטרידיווער יד ךיוא רָאנ

 וװָאקַאװטיל ...ןעגניז וצ טשינ ביוא ,"ןגָאז , וצ ייז ןופ טַאהעג גנַאל ךָאנ טָאה רע ןוא

 .קיטירק רעשיטעווָאס רעד ןופ לודג-ןהכ ןרַאפ טנכעררַאפ ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא זיא

 -ָאלש-תוקלמ, ,"רָאטיזיװקניא:דנַארג, רעד יװ טסּוװַאב ןעוועג דנַאלסיוא ןיא זיא דע

 ןָאט הבושת ןוא אטח-לע ןגָאלש טזומעג ךיז ןיילַא רע טָאה ָאד ןוא .וו"זַאא ,"רעג

 רעריפ עשיטסינומָאק עשידַיי-טשינ ןופ וליפַא ןרָאװעג טריקַאטַא זיא ווָאקַאװטיל

 -עטיל רעשידַיי רעד ןיא רעבַײרש עשירַאטעלָארּפ עטשרע יד ןצַאשרעד-טשינ; רַאּפ

 -רָאפ ןייז ןיא ָאקנעלַאװָאק .ב ןָאטעג טָאה סָאד .ץיוו ןייק טשינ זיא'ס ,ָאי ."רוטַאר

 ןופ קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ןופ םונעלּפ ןפיוא טנעיילעג) ,גַארט

 ,(1921 ,רעבמעצעד ןטס29 םעד ,רוטלוק רעשידִיי רַאפ טוטיטסניא רעוװעיק םעד

 ןיא שידִיי ףיוא טקורדעגּפָא ןוא טצעזעגרעביא רעטעּפש טָאה טוטיטסניא רעד סָאװ

 .רושָארב ַא

 -לַאנָאיצַאנ יד ַײב, :עקידנגלָאפ סָאד (41 טַײז ףיוא) טרעלקרעד ָאקנעלַאװָאק

 עבלעז יד טקנוּפ רימ ןבָאה ,ןטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ יד ַײב ךיוא יװ ,ןטסינוטרָאּפָא

 .ןטנעמעלע עשיטסילַאיצָאס ןוא עשיטַארקָאמעד עקיזָאד יד ןופ גנוצַאשרעד-טשינ

 -יל רעשידִיי רעד ןיא רעבַײרש עשירַאטעלָארּפ עטשרע יד טצַאשרעד-טשינ טָאה סט

 ףמַאק רעקיקענטרַאה ַא טרעקַאלפעג טַײצ ןייא טָאה סע .ווָאקַאװטיל 'ח רעד רוטַארעט

-- 316 -- 



 תהו כל מ -יגור ה .צש יט ע װַא ס יד

 םענופ סעּפורג יד ןצַאשּפָא ןגעוו עגַארפ רעד םורַא רוטַארעטיל רעשינַיַארקוא רעד ןיא

 עשירַאטעלָארּפ ןוא ערענָאיצולָאװער עּפורג יד ,"ףורוצ ןטשרע; םענעפורעג:ױזַא

 ןוא ןַאלעי ןענַײז ייז ןופ עקידנטַײטַאב יד סָאװ ,דָאירעּפ גירק-רעגריב םענופ רעבַײרש

 טרעוו ןשירעלטסניק םעד טנקיילעג ןצנַאג ןיא טָאה ווָאמערּפעי םעדצאנ רעד .קַאמושט

 -ַאב רעד, לוטיב ןכעלטכַארַאפ טימ ןענַאלעי ןפורעגנָא טָאה רע .רעדיל סנַאלעי ןופ

 ."עיצולָאװער רעד ןופ קישטשנַאבַאר

 -ָאיצַאנ ןשינַיַארקוא םעד ןופ דניז יד רַאפ ּפעלק טּפַאכעגנַײרַא טָאה ווָאקַאװטיל

 טָאה סע ביוא זַא ,סיוא טמוק עירָאעט סָאקנעלַאװָאק טיול לַײװ .ווָאמערפעי טסילַאנ

 -גע ןַא ןעניפעג ןיוש ןעמ זומ ,רוטַארעטיל רעשינַיַארקוא רעד ןיא טריסַאּפ ךַאז ַאזא

 טכוזעגּפָא ךיוא ןעמ טָאה .ןעמ טניפעג טכוז'מ זַא ןוא .רעשידִיי רעד ןיא לַאפ ןכעל

 טיטַאּפ ַא יו ,תוכייש ַאזַא טַאהעג רעבָא טָאה סע .ןווָאקַאװטיל -- ווָאמערפעי ןשידִיי ַא

 רָאג טכַאמעגכרוד ןבָאה ןרוטַארעטיל עשינַיַארקוא ןוא עשידִיי יד .תבש:-טוג ַא וצ

 -ַאנַא ,רעשינַאכעמ רעד ןרָאװעג טדנעװעגנָא זיא ָאד .ןגעוו-גנולקיװטנַא ענעדישראפ

 .דָאטעמ רעשיגָאל

 םעד ןשיװצ סױטשנעמַאװצ ַא :סע טָאה טניימעג ?טניימעג ץלַא סָאד טָאה סָאװ

 עיסוקסיד ;עיצידַארט ןופ שינעכוז ַא ;טײקשיטעװַאס ןוא טײקשירַאטעלָארּפ ףירגאב

 עטירד ַא ,עטייוצ ַא ,עיניל ןייא ..עינָאמעגעה רַאפ ףמַאק -- ןוא עינָאמעגעה ןגעוו

 ..ארומ :עיניל עטרעפ ענעעזעג-טשינ יד ,טגָאזעג רעִירפ יװ .,ןיא

 -רָא .ב ןופ ךוב עשירעפמעק סָאד סױרַא ךיוא טייג 1931 רָאי ןבלעז םעד ןיא

 זיא טרָאד ."עיצולָאװער רעד ךָאנ דנַאלסורסַײװ ןיא רוטַארעטיל עשידִיי יד, יקסנַאש

 -ָאװער רעד ךָאנ דנַאלסורסַײװ ןיא עיזעָאּפ עשידִיי, גנולדנַאהּפָא ןַא טקורדעגרעביא

 .(5 .ב ,קסנימ ,טפירשטַײצ) "גנושרָאפסיוא ןַא ןופ ןווּורּפ .עיצול

 רעשירַאטעלָארּפ-ברע ןופ ןעגנונַײשרעד עבלעז יד ןטרָאד טלדנַאהַאב יקסנַאשרָא

 -יא עבלעז יד ןופ ךות ןיא ןוא ,דנַאלסורסַײװ ןיא עיזעָאּפ רעשיטלוקטעלָארּפ רעדָא

 ַא טימ ןבירשעג רעבָא זיא'ס .ךוב ןַײז ןיא ןייטשנָארב סָאװ ,סעיציזָאּפ עשיגָאלָאעד

 -רָא טָאה ךָאד ."עקַאטַא; סנײטשנָארב יװ ,ןיזפרַאש ןוא ץנַאלג ,טנַאלַאט רעקינייװ ךס

 -יא ןוא ןטקַאפ עטערקנָאק רעמ ןַארַאפ ןענַײז ןטרָאד סָאװ ,הלעמ יד ךוב סיקסנַאש

 ,דנַאלסורסַײװ ןיא ?ףמַאק-ןליטס, רעד טריטנעמוקָאד רעמ זיא'ס .סעיצַארטמיל

 -װַאב ףסוי; :(גַײװצנעזַאר) גַײװצ .ר .א ןופ לקיטרַא רעד זיא ןזָאירוק טימ לופ

 -רַאונַאי ,"טלעוו עטיור,) ?ןעלצרָאװ עשיגָאלָאעדיא-לַאיצַאס ענַײז ןוא ןפַאש סרעוװָאש

 סטַאטשלעדע זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס, זַא ,טרעלקרעד גַײיװצ .(207--204 יזז ,1921 רַאורבעפ

 ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ,סרעװָאשװָאב יו ,רעשינַאגרָא ןוא רעגנע ליפ זיא גנוטכיד

 -ָארּפ םעד ןופ ןעמָאנ םעניא דימת טדער טַאטשלעדע .סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ ןבעל

 רַאפרעד ןוא "ןַײּפ ןוא טיונ ןופ רעדליב עטערקנָאק, ךיוא טיג רע ּוװ ,טַאירַאטעל
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 ץג אר ע מָאפ ר עדנַא סקעלַא

 רעד תעב; ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברַא ףיוא רעדיל ענַײז ןעגנוזעג ןעמ טָאה עקַאט

 .?טעברַא

 ןיק טשינ ןגָאמרַאפ רעדיל עטסרעמ סטַאטשלעדע זַא ,טקַאפ ַא ןיא'ס רעבָא

 -ַאגרָא רעמ סלַא ןטַאטשלעדע טנכיײצַאב רע ."ןַײּפ ןוא טיונ ןופ רעדליב עטערקנָאק;

 ןלעװ רימ) .ױזַא טשינ שיטקַאפ זיא סָאד סָאװ ,ןרעװָאשוװָאב ןופ וליפַא רעטכיד ןשינ

 ךוּפיה םעד טקנוּפ טגָאזעג 1934 רָאי ןיא טָאה ,ליּפשַײב םוצ ,רעפעפ זַא ,ןעז רעטעּפש

 .(ןגַײװצנעזָאר ןופ

 יו ױזַא ,טַאטשלעדע; זַא ,טרעלקרעד גַײװצ סָאװ ,תמא טשינ ךיוא עיטקַאפ זיא'ס

 ןופ) "ףמַאק ןשיטילָאּפ וצ ,סעיצַארטסנָאמעד וצ ,ןקַײרטש וצ ןפורעג טָאה ,יקסוועשטניוו

 "יוו (עיטקַאפ זיא'ס .(רענגעק רעלעיּפיצנירּפ ַא ןעוועג טסיכרַאנַא סלַא זיא רע ןכלעוו

 גנוקריוו רעד רעטנוא טַײצ עסיוועג ַא ןעוועג , זיא טַאטשלעדע זַא ,תמא טשינ רעד

 -רוגָא .ש סָאװ ,תועט םעד טרזחעגרעביא רע טָאה סָאד ."ןעיידיא עשיטסיסקרַאמ ןופ

 ,1920 ןיא ןטַאטשלעדע ןגעוו ךוב ןַײז ןיא טכַאמעג טָאה יקס

 עיסוקסיד רעד ןופ לכהיךפ סקירע .ג

 זיא גנַאגוצ רעַײנ ַא ןוא עיניל רעקניל רעמערטסקע רעד ןופ גנַאגּפָא רעפרַאש ַא

 ערעזדנוא ןופ טסקעט םעד ןגעוו, גנולדנַאהּפָא עכעלריפסיוא סקירע סקַאמ ןעוועג ןיוש

 טיג ןטרָאד .(1931 ,קסנימ ,5--4 'מונ ,"ןרעטש;) "רעבַײרש עשירַאטעלָארּפ ערעטלע

 רעד ןיא ּפַאטע ןטכַאמעגכרוד םעד ןופ לכה-ךס ַא רַאפ לטיּפַאק ןטשרע םעד קעװַא רע

 .רעבַײרש:רעטעברַא ערעטלע יד םורַא עיסוקסיד

 -וצסיוא טייקכעלנעזרעּפ-רעקיטירק עקידנרינימָאד ,עלַארטנעצ יד טרעוו קירע

 םעד ןופ רעדָא ,עיניל רעַײנ רעד ןופ םַארגָארּפ יד ןרילומרָאפ ןוא ןריזילַאטסירק

 -לעדע וצ קיטירק רעשידִיי-שיטעװָאס רעד דצמ גנויצַאב רעד ןיא דָאירעּפ ןטירד

 ."ןרעגָאיּפ, ערעדנַא יד ןוא ןטַאטש

 ערעטלע יד םורַא עיסוקסיד יד ןָא ןיוש טייג רָאי רָאּפ ַא; :טרעלקרעד קירע

 -ַאלפ יז .רעװָאשווָאב ,טַאטשלעדע ,יקסוועשטניוו -- רעבַײרש עשירַאטעלָארּפ עשידִיי

 ןדנוברַאפ ןענַײז ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו ליפוצ -- רעדנַאנַאפ רעדיו טציא ךיז טרעק

 סעגַארפ יד ןרָאװעג ןביוהעגפיוא ןענַײז סע -- ןוא יקסוועשטניוו ןופ השורי רעד טיינ

 -ייצרַאפ ןוא ןצַאשוצּפָא ןווּורּפ עטשרע יד ןָא ךיז ןקרעמ סע ;קיסַאלק ןוא השורי ןופ

 -כיד עטנַָאמרעד יד ןופ ןדעי ןופ עימָאנָאיזיפ עשירעלטסניק:שיגָאלָאעדיא יד ןענעכ

 ףיוא ןביוהעגפיוא ,"גנונעקרענָא רעקידנעטשלופ רַאפ, ףמַאק רעד ,ךעלדנע ןוא ;רעט

 עמעכס רעצנַאג רעד ןופ עיזיווער רעקידנעטשלופ ַא וצ ןריפ ןזומ טעוװ ,ךייה רעַײנ ַא

 ?ןרָאי רע60 יד טניז רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא סעצָארּפ ןשירָאטסיה םעד ןופ

 רע טמענ רָאנ טשינ ןוא ."ןרענָאיּפ, יד ןריצנערעפיד ףרַאש ןיוש טווּורּפ קירע

 טנכייצַאב רע רָאנ ,םכילע-םולש .,ץרּפ ,עלעדנעמ רעקיסַאלק יד עמעכס רעד ןיא ןַײרַא
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 תו כ למ -י גור ה .עש יט ע װאס יד

 יו ;םיפתוש יװ ,"ןסַאלק ערעדנַא ןופ רעבַײרש2 ענעפורעג:-ױזַא יד ןופ ךס ַא ןיוש

 רעשידִיי רעד טימ קיטַײצכַײלג טעמכ; .רעבַײרש עשירַאטעלָארּפ יד ןופ *?רעפיולטימ,

 -ַארעטיל עשירעפיולטימ יד -- ,רע טגָאז ,ךיז טזַײװַאב רוטַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ

 רעייז ןכוז סָאװ ,ןסַאמ עכעלרעגריבניילק עטריזילַאקידַאר יד ןופ רוטַארעטיל יד ,רוט

 .עיצולָאװער רעד ןופ רעגַאל םעד ןיא ,רעגַאל ןשירַאטעלָארּפ םעד ןיא רַאּפשנָא

 -עלָארּפ רערעטלע רעד ןופ ַײס -- רעטַײװ רע טבַיײרש -- ןעמעלבָארּפ עדייב;

 -סיוא קינייװ ךָאנ ןענַײז -- רעפיולטימ ערעטלע יד ןופ ַײס ,רוטַארעטיל רעשירַאט

 ."לקנוט שּפיה ןוא טשרָאפעג

 יַײז ייז רעבָא ."ןציטָאנ עשיפַארגָאילביב, ןפורעגנָא גנולדנַאהּפָא יד טָאה קירע

 ךָאנ ןעגנערב טשינ ָאד ןעק ךיא סָאװ דָאש ַא .סָאד יו רעמ ךס ַא ,ךס ַא ןעוועג ןענ

 עשיטסיסקרַאמ-שיטעוװָאס ַא "תחא לגר לע; ןרָאװעג ןבעגעג שיטקַאפ זיא ָאד .ןטַאטיצ

 -יל רעשידִיי רעצנַאג רעד ןופ עטכישעג רעלַאטנעמונָאמ רעקיטַײזלַא ןַא רַאפ עמעכס

 וצ חוכב ןעוועג טלָאװ ןוא ןבַײרשוצנָא טעװענַאלּפעג עקַאט טָאה קירע סָאװ ,רוטַארעט

 ,טיוט רעשיגַארט ,רעקיטַײצירפ ןַײז טשינ ןעוו ,ןכעלקריוורַאפ

 18 לא

 עקרָאיװעװ .א ןופ ןעגנורעלקרעד עװַאקישט ךָאנ רימ ןעניפעג 1932 רָאי ןיא

 טריזימעלָאפ רע .(52--49 'זז ,װעיק-װָאקרַאכ) "םערוטש ןיא , ךובלמַאז םעד ןיא

 -כיד רעד ןגעוו ןעגנוגָאזסױרַא סגרעבניניפ ןופ גנוקידייטרַאפ סנייטשרוג ןגעק ןטרָאד

 ,רעטנוא טשינ ךָאנ ךיז טיג רע ,ןטַאטשלעדע ןוא ןיקסוועשטניוו ןופ גנוט

 קעלפ רעסיורג ַא זיא םזיכרַאנַא סטַאטשלעדע זַא ,רעבָא ןיוש טסייוו עקרָאיװעװ

 רַאפ רעדָא) םיא רַאפ ןכוז רע טוװװרּפ .טרָאּפסַאּפ ןשירַאטעלָארּפ סרענָאיּפ םעד ףיוא

 רעד, לקיטרַא ןַײז ןיא .גנולעטש עקידרעִירפ ןַײז ןקיטכערַאב ןוא תובָא-תוכז (ךיִז

 -כיד עשירַאטעלָארּפ עטשרע יד ןופ רענייא -- טַאטשלעדע דיוד) רעפמעק-רעטכיד

 טרילוקעּפש ,(1922 ,17 .טקָא ,ווָאקרַאכ ,"ןרעטש.) *(טַײצרָאי ןטס40 ןַײז וצ -- רעט

 -ַאב רעכיז רע טלָאװ ,ןטינשעגרעטנוא םיא גנוי ױזַא טיוט רעד טשינ טלָאװ; זַא ,רע

 ןַײז רעבָא .שזַאגַאב ןשיטסיכרַאנַא ןוא ןשיטסיקלָאפ לסיב ןדמערפ םעד ןופ ךיז טַײרפ

 טיירב רעצנַאג רעד ןיא ןעלקיװרעדנַאנַאפ ַײס טרעטשעג םיא טָאה לרוג רעשיגַארט

 -טלעוו עשירַאטעלָארּפ ןַײז ןרעטַײלסױא קידנעטשלופ ַײס ,טפַארק עשירעלטסניק ןַײז

 ."גנויושנא

 עיסוקסיד רעד ןופ גנַאג ןשיגַארט ןוא ןשיגַאזגיז ןרַאפ סערעטניא ןסיוועג ַא ןופ

 "ושז .ס ןופ (1931 טסוגיוא ןיא ןבירשעג) ריפנַײרַא םעד ןיא גנורעלקרעד יד ךיוא זיא

 -ושז טגָאז ןטרָאד ."קיטירק עטערקנָאק גנולמַאז ַא --- ןווּורּפ , ךוב ןַײז וצ יקסווָאק

 -עג ןשירעלטסניק ןפיוא רעלעפ ןקיסָארדרַאפ עמַאס, ןַײז רַאפ טלַאה רע זַא ,יקסווָאק

 רעד ןופ עכעלרעה יד וצ גנוִיצַאב עקיניזטכַײל יד ללכב ןוא ןצַאשגנירג סָאד -- טיב

 ןוא .טַאטשלעדע ,רעװָאשוָאב ,יקסוועשטניוו :רוטַארעטיל רעשירַאטעלַארּפ רעשידִיי
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 ץגַאר עמָאּפ ר עדנַאסקעלַא

 -עד (!לופטנעמַארעּפמעט גונעג טָאה רע סָאװ ,גנונעקרענָא יאדװַא טמוק ןעקרָאיװעוװ

 ןײלַא עקרָאיװשװ 'ח רעד טָאה ,רעלעפ ןַײמ רעבָא קידנקעדפיוא .רעלעפ ןַײמ טריקסַאמ

 ,החנה יד ןזַײװרעד וצ קידנדנעװנָא ,ןרעלעפ עשיגָאלָאדָאטעמ עטסבָארג יד טזָאלרעד

 רעשירַאטעלַארּפ רעשידִיי רעד ןופ קיסַאלק יד זיא גנילַײרד םעד ןופ גנופַאש יד זַא

 ."דָאטעמ ןשיגָאלַאנַא ןשינַאכעמ לעמרָאפ ,םענעפלָאהַאבמוא םעד -- גנוטכיד

 -ָאילביב-שיטירק סדנַאלרוק ךיוא זדנוא רַאפ זיא סערעטניא ןקידנטַײדַאב ַא ןופ

 ףשירַאטעלַארּפ עשידַיי עטשרע יד ןגעוו םעלבָארּפ רעד וצ , טכיזרעביא רעשיפַארג

 .(183--150 'זז ,6--5 .מונ ,1934 ,קסנימ ,"טנָארפ ןכעלטפַאשנסיװ ןפיוא,) ?רעטכיד

 דעד זופ סעיניל-טנורג עקינייא ןעלכה:ךסרַאפ וצ טכוז, רע זַא ,ןטרָאד טגָאז דנַאלריק

 :ַײטַאב ,רעטקַארַאכ םעד ןגעוו קיטירק רעזדנוא ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ ,עיסוקסיד

 -ָאשװַאב ,יקסוועשטניוו -- רעטכיד-רעטעברַא עשידִיי עטשרע יד ןופ לָאר ןוא גנוט

 -סנַאשרָא ,ווָאניסונ ןופ ןעלקיטרַא יד ךעלריפסיוא טלדנַאהַאב רע .?טַאטשלעדע ,רעוו

 .קירע ןוא ןײטשנָארב ,ווָאקַאװטיל ,יק

 'יסור רעד ןיא סעיפַארגָאיב סווָאניסונ ףרַאש סרעדנוזַאב טלייטרוארַאפ דנַאלרוק

 דערַאבזָאלרעד-טשינ ןופ ןרעטסומ ,, סלַא 1929 ןופ "עידעפָאלקיצנע עשירַארעטיל, רעש

 -ונ טָאה ןטרָאד ."רעטכיד:רעטעברַא עקיזָאד יד ןגעוו עיצַאמרָאפניא רעטלּפירקרַאפ

 רעביא ךייה ךיז טביוהרעד ןרעװָאשוװָאב ןופ עיזעָאּפ יד, זַא ,ב"צ ,ןבירשעג ווָאניט

 -גיו -- עיזעָאּפ רערענָאיצולָאװער רעשידִיי רעד ןופ רעבייהנָא יד ןופ גנופַאש רעד

 ."טַאטשלעדע-יקסוועשט

 -ינאכעמ ןרַאגלוװ ןופ םעלק ןיא/ ןַײז רַאפ ןיקסנַאשרָא וצ תונעט טָאה דנַאלרוק

 יד ןופ דניז עשיטסילַאנָאיצַאנ ןוא עשיטסיכרַאנַא יד ןעזרַאפ םעד בילוצ ןוא ?םזיצ

 -רע רעד ןַײז רַאפ ןיקסנַאשרָא רעבָא טביול רע .רעבַײרש ?עשירַאטעלָארּפ, ערעטלע

 ףיוא רעטכיד עשירַאטעלָארּפ עשירענָאיּפ יד ןופ ןעגנוקריוו יד ףיוא ןזַײוװּוצנָא רעטש

 רעטשרע רעד ןוא ,גירק-רעגריב ןופ דָאירעּפ םעד ןיא רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעיז

 ףיוא ןָאטעג סָאד טָאה רע שטָאכ ,ןרענָאיּפ יד ןריטיליבַאהער רַאפ ףמַאק םעד ןבײהנָא

 ,ןפוא ןטפַאהרעלעפ ַא

 -ןָא טשינ ןרָאפ ןוא ןרענָאיּפ יד ןצַאשרעטנוא רַאפ רע טריקיטירק ןוװָאקַאװטיל

 .טעברַא עלעיצעּפס ןייא ןייק ייז ןגעוו ןבַײרש

 -לצוו ףיוא ,ןרעלעפ עבלעז יד דנַאלרוק טניפעג ?עקַאטַא; ךוב סניײטשנָארב ןיא

 -נָארב ףרַאש טריקיטירק דנַאלרוק .רעַירפ ךס ַא ןזיוװעגנָא ןיוש טָאה קירע סקַאמ עכ

 -ָאיּפ רענַאקירעמַא יד זַא ,טהנעט דנַאלרוק ."סעיניל עטעקַאנ,/ ןופ עירָאעט סנייטש

 -ַאלקעד-שירָאטער סיוכרוד טשינ ,זָאלרעגַײטש ןצנַאג ןיא ןעוועג טשינ ןענַײז ןרענ

 .ןעוװעג דמערפ טשינ יאדוװַא ייז ןענַײז "ןדַײל םערוטש עלעודיווידניא, ןוא שירָאטַאמ

 -דַא רעטעדנּווװרַאפ , ,"קָאלג-טנווָא רעד, סטַאטשלעדע ,רע טגָאז ,ןענָאמרעד וצ גונעג

 טביל דנַאלרוק .ןרעוװָאשוװָאב ןופ טדערעגּפָא ןוא ,"גנונעפָאה עטצעל ןַײמ , ,"רעל
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 תוכ למ -יגור ה .עשיט ע װַָא ס יד

 -לעדע ןופ עזָארּפ רעד ףיוא ןזַײוװּוצנָא רעטשרע רעד ןַײז רַאפ ןענייטשנָארב רעבָא

 ןילַא טָאה ןייטשנָארב) .ןפוא ןטפַאהרעלעפ ַא ףיוא שטָאכ ,ערעדנַא יד ןוא ןטַאטש

 -ַאז ושיטסיוװגניל-שירַארעטיל םעד ןיא "עקַאטַא, ךוב ןופ ןרעלעפ ענַײז טריקיטירק

 ךיױא טבױל דנַאלרוק (.ּפ .א -- 1932 ןיא קסנימ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ךובלמ

 עשירַאטעלָארּפ ערעטלע ערעזדנוא ןופ טסקעט םעד ןגעווש טעברַא סקירע קרַאטש

 ."רעבַײרש

 ליטסיצילבוּפ סטַאטשלעדע  .ד

 -בוּפ סטַאטשלעדע ןגעוו, לקיטרַא סנַאטיװעל לכימ טניישרעד 1924 רָאי םעד ןיא

 ןופ ןַאגרָא רעד ,(4--3 .מונ) ?עיצולָאװער ןוא טפַאשנסיװ; לַאנרושז ןיא "קיטסיציל

 טרעּפרעקרַאפ ןיוש זיא לקיטרַא םעד ןיא .טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיו רעוועיק םעד

 -ירד רעד ןופ גנוציּפשרַאפ ןוא גנופרַאשרַאפ עקידרעטַײװ ַא ,עיזיווער עַײנ-לגָאּפש ַא

 .עיניל רעט

 יד טנכייצַאב ךָאנ ןטעברַא עטצעל ערעייז ןיא ןבָאה דנַאלרוק ןוא קירע וליפַא

 טשינ ,עשירַאטעלַארּפ טנורג ןיא סלַא רעבַײרש עשירענָאיּפ רענַאקירעמַא ערעטלע

 םעד ןיא רעבָא .ןגױנּפָא עכעלרעגריבניילק ןוא ששיטסיכרַאנַא ערעייז ףיוא טקוקעג

 :ךַארּפש-טערקעד ַא ןיא ןַאטיװעל ןיוש טרעלקרעד לקיטרַא

 טנעקעג טשינ רע טָאה טסיכרַאנַא ןַא סלַא ןוא ,ןעוועג טשינ זיא טַאטשלעדע;

 ערעזדנוא ןופ עקינייא טניורקעג םיא ןבָאה'ס יו ,רעבַײרש רעשירַאטעלָארּפ ןייק ,ןַײ?

 ."קיטסיצילבוּפ סטַאטשלעדע סםעד ןגעו טדער טלוב רעדנוזַאב .רעקיטירק

 ריפנַײרַא רעד זיא לקיטרַא רעד זַא ,טרעלקרעד טרעוװו גנוקרעמַאב-סופ ַא ןיא

 ַײז עכלעוו ,קרעװו סטַאטשלעדע ןופ דנַאב ןטירד םעד ןיא קיטסיצילבוּפ לײטּפָא םוצ

 קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ךרוד קורד םוצ ןרָאװעג טיירגעגוצ ןענ

 -ע, גַאלרַאפ ןיא ןענַײשרעד ןכיג ןיא ןלעוװ עכלעוו ןוא טוטיטסניא רעוועיק םעד ןופ

 ַא ןעמוקעגרָאפ זיא קורד םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןופ ךשמ ןיא זַא ,טסייה סָאד ."סעמ

 שממ טַאטשלעדע זיא ױזַא טָא .ןטַאטשלעדע וצ גנויצַאב רעד ןיא שינערעקרעביא עַײנ

 ..רעקיטירק עשיטעווָאס:שידִיי רַאפ ןייטשלכיורטש ןימ ַא ןרָאװעג

 רעד ןיא ןַײרַא רימ ןביג, קיטסיצילבוּפ סטַאטשלעדע ןופ זַא ,טבַײרש ןַאטיוװעל

 -קיטרַא 45 לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ לטירד ַא ךרע ןַא זיולב עכבַאגסיוא רעקיטציא

 יגַא רע לַײװ ,"ָאד ןבעג וצ קירעביא רַאפ רימ ןטלַאה , ןעלקיטרַא ערעדנַא עלַא ."ןעל

 רעד ןופ רענגעק יד טימ טריזימעלָאּפ ןוא םזיכרַאנַא ןרַאפ "לעיצעּפס, ןטרָאד טריט

 ןרעוװ סָאװ ,ןעלקיטרַא יד ןיא וליפַא זַא ,רעטַײװ טגָאז ןַאטיװעל .ערעל רעשיטסיכרַאנַא

 -ַײז ייז שטָאכ ,ןצנעדנעט עשיטסיכרַאנַא יד ןגיוא יד ןיא ךָאנ ךיז ןפרַאװ ,טקורדעג ַאי

 :"ןגָאלּפ ענַײז ןוא םזילַאטיּפַאק ןגעק ןטעלּפמַאּפ עפרַאש ןענ
 -ירק רענײמעגלַא ןַא טימ ריפנַײרַא םעד ןיא עקַאט ךיז טמענרַאפ ןַאטיוװעל ןוא
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 ץנ א ר עטַאּפ ר טד נַא סק עלַא

 .עלקיטרַא עטקורדעג יד ןיא ןטנעמעלע עשיטסיכרַאנַא יד ןופ ןוא םזיכרַאנַא ןופ קיט

 רעטירד רעד ןיוש זיא ןשינערָאװַאב יד ןוא קיטירק רעפרַאש רעד טימ וליפַא רעכָא

 זױלב זיא ןבילברַאפ .ןעלקיטרַא יד טימ ןעמַאזוצ ,ןענישרעד טשינ לָאמ ןייק דנַאב

 ...טנעמוקָאד ַא יו ריפנַײרַא רעטיירגעגוצ רעד

 ?עיניל רעד ןיא גנורעדנע עלעיּפיצנירּפ ,עפרַאש יד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװרַאפ

 -ַאטעלָארּפ; יד ןופ גנונױרקטנַא רעקידמיצולּפ רעד ןיא קידלוש זיא סָאװ רעדָא רעוו

 רעד ןיא ןעניפעג ןעמ ןעק רעפטנע ןַא ?"ערענָאיצולָאװער; זיולב ףיוא רעטכיד "עשיר

 :עטַאטיצ רעטכַארבעגרעירפ רעד ךָאנ דלַאב ןענַאטיװעל ןופ גנורעלקרעד רעקידנגלָאפ

 גנַאגרעבירַא רעכעלדנעש ןַײז :םזיכרַאנַא םעד ןופ עיצולַאװע עקידרעטַײװ יד ,..

 -יברַאפ רעד ,1918--1914 המחלימ רעד תעב ןטסילַאירעּפמיא יד ןופ טַײז רעד ףיוא

 -נָאעל ףיוא סַײרפיוא רעד ,טכַאמנטַאר רעד ןגעק םזיכרַאנַא םעד ןופ ףמַאק רעטרעט

 ןופ לייטנָא רעטסוװיטקַא רעד ,ענישטשוװָאנכַאמ יד ,רָאי 1919 ןיא קָאלוערעּפ יקסוועיט

 ןרַאי עטצעל יד רַאפ סעינַאּפמַאק עשיטעווָאס-יטנַא עכעלסעה יד ןיא ןטסיכרַאנַא יד

 עשירעטעררַאפ יד) ןשינעעשעג עטצעל יד זיולב ןעמענ לָאז ןעמ ןעוו ,וליפַא ןוא

 םעד ןופ דנַאטשפיוא ןשידלעה םעד תעב עינַאּפש ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןופ גנולדנַאה

 -ַאכ ןשירַאטעלָארּפ -יטנַא םעד ףיוא טקעד סָאד -- (1934 ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשינַאּפש

 "..,םזיכרַאנַא םעד ןופ רעטקַאר

 זיא -- "עינַאּפש ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןופ גנולדנַאה יד , -- עטצעל עמַאס סָאד

 ןיא טרַאעג טשינ םענייק טלָאװ סע .שינערעקרעביא יד ןייטשרַאפ וצ לסילש סָאד

 ,שרעדנַא ץעגרע יצ ,עקירעמַא ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןופ ףמַאק רעד דנַאברַאפ-ןטעווָאס

 -ַאר רעד ןגעק ףמַאק רעשיטסיכרַאנַא רעד רעבָא .ןעגנוריגער עשיטסילַאטיּפַאק ןגעק

 -ַאב רעשיטעװָאס-ָארּפ ַא ןגעק עינַאּפש ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןופ ףמַאק רעד ,טכַאמ-ןט

 יו ןרָאװעג טכַארטַאב ןיוש זיא סָאד ...שרעדנַא סעּפע רָאג ןעוועג ןיוש זיא -- גנוגעוו

 יז טָאה ,לקיטרַא םעד ןבירשעג טָאה ןַאטיװעל ןעוו .1924 ןיא רַאפעג עלעוטקַא ןָא

 .געט ענעי ןופ ןעגנוטַײצ יד ןיא ןָאנבױא םעד ןעמונרַאפ עינַאּפש ןופ סַײנ

 ןברק ַא ןלַאפעג רָאג ןפוא ַאזַא ףיוא זיא ?טײקשירַאטעלָארּפ, סטַאטשלעדע

 ןוא עשינַאּפש יד ןופ ןעגנולדנַאה יד בילוצ ,1934 ןיא עינַאּפש ןיא ןעגנוריסַאּפ יד ןופ

 -עיניל עקידרעירפ עכעלנע ךס ַא ףיוא טכיל ַא ךיוא טפרַאװ סָאד ,ןטסיכרַאנַא עשיסור

 .דנַאברַאפ-ןטעוװָאס םעד ןיא ןעגנורעדנע

 גנושרָאפ-טַאטשלעדע יד .ה

 ןעוועג ןענַײז גנושרָאפ-טַאטשלעדש רעשיטעווָאס רעד ןופ טעברַא-גנוניורק יד

 -עג ךָאנ ןבָאה סָאװ ."קרעוו ענעבילקעג, סטַאטשלעדע ןופ רעדנעב ייווצ עטשרע יד

 .גַאלרַאפ-"סעמע;, רעװקסָאמ ןיא 1925 ףוס ןַײש עקיטכיל יד ןעזרעד וצ לזמ םעד טַאה

 -יל רַאפ עיצקעס רעד ךרוד ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא עבַאגסױא:טַאטשלעדע יד

-- 322 -- 



 תוכל מ-יגור ה- עשי ט 9 ױדַא ס יד

 רעשיָאַיַארקוא רעד ןופ רוטלוק רעשידִיי רַאפ טוטיטסניא םַײב קיטירק ןוא רוטַארעט

 טָאה ןטסקעט יד .קירע .מ ןוא ,רמרמ .ק ,ןַאטיוװעל .מ ךרוד -- עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ

 .יקסנַאירב .ש טיירגעגוצ

 דיודא ,"עיצקַאדער רעד ןופ טרָאװרָאפ, ַא טַאהעג טָאה דנַאב רעטשרע רעד

 ."טַאטשלעדע דיוד ןופ ווירב , ןוא "רמרמ ןמלק ןופ (עיפַארגָאיב) טַאטשלעדע

 -סיוא ןַא טַאהעג טָאה (רמרמ ןמלק ןופ טלעטשעגפיונוצ) דנַאב רעטייווצ רעד

 סטַאטשלעדע ,וָאליב .ש ןופ "געו רעשירעטכיד סטַאטשלעדע; ריפנַײרַא ןכעלריפ

 ןופ טסקעט םעד ןגעוו, יקסנַאירב .ש ןופ לליטרַא ןַא ןוא רעדיל עשיסור ןוא עשידִיי

 ."ץזָארּפ ןוא רעדיל סטַאטשלעדע .ד

 ןטירד םעד טלעטשעגנעמַאזוצ ןבָאה ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ סטַאטשלעדע

 םימעט עשיטילָאּפ בילוצ (ךעלבעטשכוב) קורד ןופ סױרַא טשינ ןיוש זיא סָאװ ,דנַאב

 .ערעדנַא ןוא קירע סקַאמ ןופ ןטסערַא יד יו ןשינעעשעג ןוא

 -טעי ןוא ,המכסה רעלופ רעד טימ) קירע סקַאמ זַא ,ןרעוו טגָאזעג ףרַאד ַײברעד

 רעוועיק םעד ןופ רָאטקעריד ,גרעברעביל .י רָאסעּפָארּפ ןופ עציטש ןוא ףליה רעדייו

 רעד ןעוועג זיא (ןַאשזדיב-ָאריב ןופ טנעדיזערּפ רעקידרעטעּפש רעד ןוא ,טוטיטסניא

 ןכעלטפירש םעד ןופ רעיוב ןוא רעינעשזניא ,טקעטיכרַא ,רָאטַאריּפסניא ,רָאטַאיציניא

 -טימ טָאה רע סָאװ ,ןלַאירעטַאמ יד ןוא ןרמרמ ןָא רעבָא .טנעמונָאמ-טַאטשלעדע

 .ןעמוק דנַאטשוצ טנעקעג טשינ לָאמ ןייק טקעיָארּפ רעד טלָאװ ,וועיק ןייק טכַארבעג

 טרעלקרעד טרעוו דנַאב ןטשרע םוצ "עיצקַאדער רעד ןופ טרָאװרָאפ, םעד ןיא

 :עקידנגלָאפ סָאד

 -ּפיה ןעוועג ןענַײז טיבעג םעד טָא ףיוא קיטירק רעד ןופ טעברַא םצע רעד ןיא;

 רערעטלע רעד ןופ טַײטַאב םעד ןצַאשרעד:טשינ סָאד) ןימ ןטכער ןופ ַײס ןרעלעפ עש

 רעד) רעטקַארַאּכ ןטּכער-"שישטַאקניל; ןופ ַײס ,(גנוטכיד רערענָאיצולָאװער רעשידַיי

 -ורי רעקיזָאד רעד ןופ טַײטַאב םעד ןצַאשרעביא אלימב ןוא גנַאגוצ רעשיטירק-טשינ

 ןיא ןטנעמעלע עכעלרעגריבניילק ללכב ןוא עשיטסיכרַאנַא יד ןרימשרַאפ סָאד ,הש
 -דנוא ןופ ליצ-טנורג רעד .(יקסוועשטניוו ,רעװָאשוװָאב ,טַאטשלעדע ןופ גנופַאש רעד

 רעד ןגעוו ערעל רעשינינעל רעד ןופ טכיל ןיא ,שיטירק -- ןַײז ףרַאד עבַאגסיױא רַצז

 יד ןופ השורי רעד ןופ טרעװ ןוא טַײטַאב ןתמא םעד ןרָאלקוצסױא ,השורי-רוטלוק
 -ַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא טרָא רעייז ךיוא יוװ ,רעבַײרש ערענָאיצולַאװער ערעטלע

 -ַאװער רעשידַיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןוא רוטַארעטיל רערענָאיצולָאװער רעל

 ."רוטַארעטיל רערענָאיצול

 ןעניפעג ,תורוש יד ןופ עיגָאלָאנימרעט עשיטסיסקרַאמ יד טרירפישעד ןעמ ןעוו

 רע -- ןטַאטשלעדע עגונב קיטירק רעשיטעווַאס רעד ןיא ןדָאירעּפ ַײרד יד סיוא רימ

 -ַאלק רעשירַאטעלָארּפ ַא זיא רע ,(גנַאגוצ רעטכער) רעטכיד ןייק טשינ ןצנַאג ןיא זיא

 זיולב .רעשירַאטעלָארּפ ןייק טשינ רָאנ ,רעטכיד ַא ָאי זיא רע ,(גנַאגוצ רעקניל) רעקיס
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 ץֹנַאר עמָאּפ רעדגַאסקעלַא

 ךיא עכַאגסױא-טַאטשלעדע רעשימעדַאקַא רעד ןופ גנַאגוצ רעד) רערענָאיצנלָאװער ַא

 סע זַא ןעז ןעמ ןעק סעיצַאקיפידָאמ ןוא ןתולצנתה ,ןשינערָאװַאב יד ןופ רעבָא (5

 -ַאירַאװ עטסקיטרַאנדישרַאפ יד ןופ סעיניל-ןשיווצ ערענטלק ךס ַא ןעוועג ךָאנ ןענַײז

 ,סעיצַאניבמָאק ןוא סעיצ

 יד ןגעוו טשינ רעמ ןיוש ךיז טדער ,רעדנעב עדייב יד ןיא יװ ,עטַאטיצ רעד ןיא

 ןרָאװעג טצעזעגרעטנורַא ןענַײז ייז רָאנ ,רעבַײרש עשירַאטעלָארּפ ןגעוו יוװ ,ןרענָאיּפ

 ריפנַײרַא סרמרמ ןיא דלַאב ןוא .רעטכיד ערענָאיצולָאװער זיולב ןופ הגרדמ רעד וצ

 -עגרעטנוא לָאמ ייווצ סָאד טרעוו רנַאב ןטשרע םעד ןיא עיפַארגָאיב סטַאטשלעדע וצ

 רעשירַאטעלָארּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא טַאטשלעדע; :טגָאזעג טרעוו לָאמ ןייא .ןכָארטש

 זיא סע? :לָאמ ַא ךָאנ ןוא .(?ן"רַאטנוב רעכעלרעגריבניילק ַא ןעוועג זיא רע .רעטכיד

 םעד ןופ ערעל יד ןעוועג דמערפ זיא םיא סָאװ ,טסיכרַאנַא רעד טַאטשלעדע זַא ,רָאלק

 -ךעלרעגריבניילק ןקידלּפענ ַא ןגָארטעג טָאה םזילַאיצַאס ןַײז סָאװ ןוא םזיסקרָאמ

 .?רעבַײרש רעשירַאטעלָארּפ ןייק ןַײז טנעקעג טשינ טָאה ,רעטקַארַאכ ןשיטע

 ךענַײז ןעגנושטַײטסױא ןוא ןעגנורעלקרעד עכעלנע טרעדנַא ךס ַא ןוא סָאד רָאנ

 עיפַארגָאיב רעד ןיא .עיניל רעַײנ רעד טלָאצעג טָאה רמרמ סָאװ ,זניצ יד ןעוועג

 -פיונוצ ןסיורג ןרַאפ ןוא ,עביל ןוא טעברַא טימ טלעוו ַא ןָאטעגנַײרַא רעבָא רע טַאה

 ןעקנַאד רעשרָאפ עקידרעטַײװ עלַא םיא ןלעוװ לַאירעטַאמ ןטלמַאזעג

 לָאז ןטַאטשלעדע ןופ קיטירק רעשידִיי-שיטעװָאס רעד ןופ "לגיפש רעד, ידכ

 עסיוועג ןבעגוצ ןזומ ָאד ךיא לעװ ,דליב עצנַאג ןוא עקיטכיר סָאד ןעלגיּפשּפָא תמאב

 טוטיטסניא רעוועיק ןיא טנַאריּפסַא ןַא ןַײז וצ ןלַאפעגסיוא זיא לרוג ןַײמ ףיוא .םיטִרּפ

 .ןרמרמ טימ טַײצ ןייא ןיא טעמכ ,טסייה סָאד .1925 ןוא 1934 ,1922 ןרָאי יד ןיא

 וועיק ןזָאלרַאפ טָאה רע ןוא םיא ןופ רעירפ םישדח לָאצ ַא ןעמוקעג וועיק ןייק ןיב

 -ַארעטיל רַאפ עיצקעס רעבלעז רעד ןיא קידנטעברַא .רימ ןופ רעטעּפש םישדח לָאצ ַא

 יד ןגיוא ענַײמ רַאפ ךיז טָאה ,טּפױה רעד ןעוועג זיא קירע סקַאמ ּוװ ,קיטירק ןוא רוט

 -לעדע יד ןופ הדיל-ילבח יד זַא ,רעבירעד ךיא סייוו ."טקַאבעג, עבַאגסױא-טַאטשלעדצ

 א טַאהעג רעכיב יד ןופ טָאה רמרמ .ק .עסיורג רעייז ןעוועג ןענַײז רעכיב-טַאטש

 ןטַײצ ערעווש ךס ַא טבעלעגרעביא ייז בילוצ טָאה ןוא תורצ דס

 ןַײז טימ קיטרַאפ ןעװעג רמרמ ןיוש זיא 1934 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא

 טקנוּפדנַאטש ןשיטסיסקרַאמיגנערטש םעד ןופ רעבָא .ןטַאטשלעדע ןופ עיפַארגָאיב

 ךזיװעגנָא לָאמ ַא טָאה קירע סקַאמ סָאװ ,תונורסח עכעלנע ריא ןיא ןענופעג ןעמ טָאה

 -סיוא רעד ןופ עיצקַאדער עניײמעגלַא יד .עיפַארגָאיב-יקסוװעשטניװ סרמרמ עגונב

 רָאנ זיא ןַאטיװעל .קירע ןוא רמרמ .ןַאטיװעל ,יקסרוגָא .ש ןופ ןענַאטשַאב זיא עבַאג

 רעד ןעוועג זיא קירע ןוא ,עיפַארגָאיב סרמרמ ןופ רָאטקַאדער רעלעיציפָא רעד ןעוועג

 .םעלַא ןוא ץלַא ןופ רָאטקַאדער-טּפױה

 טַײצ וצ טַײצ ןופ ןעמ טָאה עיצקעס רעשירַארעטיל רעד ןופ ןעגנוציז יד ףיוא
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 תהו כ 7 3 - יג ו ר ה לש יט צ װַא ס יד

 ןיא דנזעוונָא ןייז ןגעלפ סע .טצברַא רעד ןופ גנַאג םעד ןגעוו ןטכירַאב ןבעגעגּפָא

 ,יקצירישזימ ,יקסנַאירב ,קושטבַא ,ווָאליב ,רמרמ ,ןַאטיװעל ,קירע :ןלַאפ עכלעזַא

 .ערעדנַא ןוא

 ןגעוו טעברַא ןַײז ןופ ןעזעג ןייש רימ ןבָאה םזיכרַאנַא םוצ גנולעטש סנַאטיװעל
 "יא ןופ רַאפעג ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,טרעלקרעד טָאה רע .קיטסיצילבוּפ סטַאטשלעדע
 ףרַאד ןעמ זַא ,טהנעטעג טָאה רע .טעברַא סרמרמ ןיא םזיכרַאנַא ןופ עיצַאזילַאעד
 ןקיטכיר ַא ןפרַאװ ןלָאז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ-בָאגוצ ןגיילוצ ןוא ןטכיררַאפ ,ןרעסעבסיוא
 "יד ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,ןעגנוקרעמַאב עקירעביא יד ןפרַאװסיױרַא ףרַאד ןעמ .ןַײש
 טסקעט ןיא ןעגנוקרעמַאב עקינייא ןפרַאװרעבירַא ,ןטַאטשלעדע וצ תוכייש עטקער
 .טרעקרַאפ לג"דא ןַײרַא

 -רַאמ ןיא זַא ,טגָאזעג ,ליּפשַײב םוצ ,1934 ,ילוי םורַא ,טַײצ רענעי ןיא טָאה קירע

 שטָאכ ,טרעוו ןסיורג ַא טָאה יז ןוא לַאירעטַאמ טימ ללש ַא ןַארַאפ זיא טעברַא סרָאמ

 -לעדע ןופ עיגָאלָאּפַא רעקידלַאװג ַא ןופ טדַײל עיפַארגָאיב יד זַא ,ןבעגעגוצ טָאה רע

 ןופ ןכירטש עוויטַאגענ טרימשרַאפ ןרעוו טעברַא רעד ןיא זַא ,טגָאזעג טָאה רע .טַאטש

 ןגָאלשעגרָאפ טָאה רע .לשמל ,ןשזדרָאשזד ןופ קיטסירעטקַארַאכ יד יוװ ,םזיכרַאנַא

 םעד ךיוא יו ,"רָאטקַאדער ַא -- טַאטשלעדע, לטיּפַאק םעד ןטעברַארעביא ךעלטנירג

 -ַאװ עטעברַאעגרעביא ןענעיילרָאפ ךיוא לָאמַא טגעלפ קירע .ריפסיורַא ןוא ריפנַײרַא

 -עגוצ ךיוא ןילַא טָאה רע .ןענַאטיװעל ןופ עיצקַאדער רעכעלטנירג ַא ךָאנ ,ןטנַאיר

 ,טנַאה ַא טגייל

 לָאמַא עיצקעס-.טיל יד טָאה ,קירע ןוא ןַאטיװעל ןופ ןטכירַאב יד ןרעהסיוא ןכָאנ

 טָאה רמרמ זַא ,לָאקָאטָארּפ ןלעיציּפָא ןַא ןיא ןענעכייצרַאפ וצ קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג

 סָאוו ,לַאירעטַאמ ןסיורג ַא טימ ,טַאטשלעדע ןופ עיפַארגָאיב עלופטרעוו ַא ןבירשעגנַא

 עג רעד ןופ דנורגרעטניה ןפיוא געוו-סגנולקיװטנַא סטַאטשלעדע טריזירעטקַארַאכ

 -עג ןסָאלשַאב זיא קיטַײצכַײלג .עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב:-רעטעברַא רעד ןופ עטכיש

 לָאז רמרמ זַא ,גנוגנידַאב רעד טימ רַאבמעננָא רַאפ טעברַא יד ןטלַאה וצ ןרָאוו

 ןטנעזנעצער יד ןופ גנוניימ רעד טיול ּוװ ,טעברַא רעד ןיא רעטרע ענעי ןרעסעבסיוא

 ןופ ןטַאטשלעדע ןופ עיגָאלָאּפַא ןופ ןטנעמעלע ןופ קורדנַײא רעד ןעמוקַאב ךיז ןעק

 .רעטַײוװ ױזַא ןוא ,ןטסיכרַאנַא -רעריטרַאמ רעגַאקיש יז

 רעמ ןוא ןָאטעגּפָא ץלַא ןיוש ןבָאה קירע ןוא ןַאטיװעל יװ םעד ךָאנ וליפַא רעבָא
 ןייגכרוד ךָאנ טזומעג יז טָאה ,עיּפַארגָאיב רעד ןגעק ןצעזוצסיוא סָאװ טַאהעג טשינ
 -גיא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידִיי םעד ןופ רעײטשרָאפ רעד ,יקסרוגָא .ש ןופ עיצקַאדער ַא

 .קסנימ ןיא טוסיטס

 .טנעה ענַײז ןיא ןעוועג עיפַארגָאיב סרמרמ ןיוש זיא 1925 ןופ גנילירפ ןיא

 גונעג ןטלַאהעג טשינ םיא ןבָאה ייז .טבילַאב ןעוועג טשינ עװקסָאמ ןיא זיא יקסריגָא
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 ץנַאר עמָאפ ר עדנַא סקעלַא

 "עג רע טָאה .טסווװעג סע טָאה רע זַא ,קיטנעק .טעברַא-ריטקַאדער רַאפ טנעטעּפמָאק

 סרמרמ וצ ןעגנַאגעגסיױוא סע זיא .שיטילָאּפ רקיש רעד -- ןלַאפוצנַײרַא טשינ טרעטיצ

 .(וירב סרמרמ .ק םעד ןגעװ ןעז) עיפַארגָאיב-טַאטשלעדע

 רעדיוו סע ףרַאד רע זַא ,טגָאזעג .ךוב סָאד ןטלַאהעג גנַאל-םישדח טָאה יקסרוגָא

 טָאה רע זַא ,ןגָאז טשינ לָאז'מ זַא ,רקיע רעד ןעוועג זיא םיא רַאפ .ןענעייל רעדיוו ןוא

 -ָאיב סרמרמ ןופ טעטילַאװק יד .ןצנעדנעט עשיטסיכרַאנַא שטבעלעגסיוא-טשינ ךָאנ

 רָאג ךעלגעמ רעדָא רעקינייו טריסערעטניא םיא טָאה ,ןטַאטשלעדע ןופ ךוב-עיפַארג

 ןדָאש רועיש ַא ןָא טכַאמעגנָא טָאה ,ןרעטיצ ןופ ,"ארומ ןופ עיניל, יד טָא ,ָאי) .טשינ

 .יוא ןיא ןרָאפ קירוצ ןזומ לָאז רמרמ זַא ,ןטלַאהעג טָאה'ס .(דנַאברַאפ-ןטעוװַָאס ןיא

 קרעװ-טַאטשלעדע סָאד יצ ,רעכיז ןעוועג טשינ רעבירעד זיא רע ןוא ,1925 ,טסוג

 יד ןגעוװ ןוא .דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןופ ןרָאפּפָא טעװ רע רעדייא ,קורד ןופ סױרַא טעוו

 -װעשטניוו רעדנעב 6 יװ ,טעברַאעג טָאה רמרמ עכלעוו ףיוא ,סעבַאגסיוא עקירעביא

 ךָאד זיא ,.דנַא"א ,דלעפנעזָאר ,ןַאמרעביל רעדנעב עכעלטע ,רעװָאשוװָאב דנַאב ַא ,יקס

 סָאװ) .ןדייר וצ סָאװ ןעוועג טשינ סיוועג ןיוש ,טוטיטסניא ןיא ןדנעטשמוא ענעי ןיא

 ןטלַאהעג ןיוש טָאה'ס ןוא .(ךיז רַאפ לטיּפַאק ַא זיא --- טזָאלעגסיוא ךיז טָאה ענעי ןופ

 -נערב קירוצ טנעקעג טָאה רמרמ סָאװ ,קרעוו עקיטרַאפ עקיצנייא סָאד זַא ,ַײברעד

 ךעלגעמ טלָאװ ,דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא טעברַא רָאי ייווצ ענַײז ןופ עקירעמַא ןייק ןעג

 ןבירשעג רימ רע טָאה ױזַא ..טיוט ןקיטַײצירפ סיורפ ןַײז ןופ טכירַאב רעד ןעוועג

 .ווירב ַא ןיא

 םישדח טימ קורד ןופ סױרַא זיא דנַאב רעטייווצ רעד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד

 סטַאטשלעדע טימ ,דנַאב רעטייווצ רעד ךיוא ןוא .דנַאב רעטשרע רעד רעדייא רעַירפ

 טשינ וליפַא טָאה רמרמ .טנַאלּפעג םיא טָאה רמרמ יװ טשינ סױרַא זיא ,רעדיל

 רוטקערָאק ןייק םיא טָאה'מ .טיטעּפ ןיא ןבעגעג טשינ ןרעוו ןטנַאירַאװ יד זַא ,טסּוװעג

 עיצקַאדער רעד ןופ ןעמענ יד טלעפעג ןבָאה'ס זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .ןזיוועג טשינ

 קיטנעהנגײיא ךוב ןדעי ןיא טפרַאדעג טָאה רמרמ .רעלעטשנעמַאזצ םעד ןופ ןוא

 ."רמרמ ןמלק ןופ טלעטשעגפיונוצ, ןבַײרשנַײרַא

 סע יו ןעזעג טשינ ךָאנ רמרמ סָאה ,1935 ,רעבמעצעד ףוס זַא ,ךיוא סייוו ךיא

 ןטַאטשלעדע ןופ עיפַארגָאיב ןַײז טימ דנַאב רעטשרע רעד סיוא טקוק

 טָאה ,טצעזעגסיוא שיטקַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,דנַאב-טַאטשלעדע רעטירד רעד ןוא

 ןטסעבמַא ןענַײז סָאװ ,ןכַאז רעביא טלעוו עקיטכיל יד ןעז וצ טבעלרעד טשינ ןייש

 סקַאמ ןרָאװעג טריטסערַא ןענַײז 1926 בײהנָא זַא ,רָאנ סייוו ךיא .ןרמרמ ןטנַאקַאב

 ןעמ טָאה רעמ ןוא ,טוטיטסניא םעד ןופ סרעריפ ערעדנַא ןוא ,ןַאטיװעל לכימ ,קירע

 יד רָאנ טשינ ןוא .ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא טוטיטסניא רעד .טרעהעג טשינ ייז ןופ ןיוש
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 תוכ למ :י גו ר ה עש יט 9 װָא ס יד

 -עג ,סיוא טזַײװ ,ןענַײז רעדנעב-טַאטשלעדע ענעבעגעגסױרַא יד ךיוא רָאנ ,רעבַײרש

 * .ןעזעג טשינ רעמ ןיוש ןעמ טָאה ייז ךיוא .טריטסערַא ןרָאװ

 ןגעוו טעברַא ,גנוניימ ןַײמ ךָאנ ,רעטוג ַא ףיוא ןוַײװנָא ןטצעל םוצ ָאד ליוו ךיא

 "יורג יד -- "געוו רעשירעטכיד סטַאטשלעדע; :זיא סָאד .1935 רָאי ןופ ןטַאטשלעדע

 ,טכַאד רימ .ווָאליב .ש רָאסעּפָארּפ םעד ןופ ןבירשעג ,דנַאב ןטייווצ ןופ גנולדנַאהּפָא ע

 -יטסניא רעוועיק םעד ןיא ןַײז טנעקעג טשינ רָאג טָאה לַאוװסיױא רערעסעב ןייק זַא

 רעקיצרַאה ,רענעדײשַאב ַא ןעוועג ןזיא ווָאליב .ןײלַא ןקירע ןופ םַאנסיוא ןטימ ,טוט

 -רוטַארעטיל ַא יו טמירַאב ןעוועג רֶע זיא דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא .רבח ןוא שטנעמ

 ,הגרדמ רעכיוה ַא ןופ רענעק

 -רַאפ טָאה רע ,עקירעמַא ןיא ןרָאי ךס ַא טבעלעג ןיילַא ווָאליב טָאה םעד ץוח ַא

 יד רָאנ טשינ טנכייצעגסיוא טנעקעג ןוא ,ּפַאש רענַאקירעמַא ןַא ןופ םעט םעד טכוז

 -עמַא-ָאלגנַא רעד ןופ רענעק רעכעלטנירג ַא ןעוועג ךיוא זיא רָאנ ,ךַארּפש עשילגנע

 ,רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעשִיעּפָארײא-ברעמ ןוא רענַאקיר

 יו ווַאליב טָאה ,םירמַאמ עשיטסינָאיסערּפמיא ,עקידהצילמ ןנַײרש וצ טָאטשנא

 -ירעטכיד סטַאטשלעדע ןופ ןטקעּפסַא ןוא ןטנענָאּפמָאק עלַא טריזילַאנַא רעשרָאפ ַא

 -רָאפ רעשיטעווָאס ַא יו .ןריפסיוא עקירעהעג יד ןופרעד טכַאמעג ןוא ,השורי רעש

 ןופ קיסקעל ןוא חסונ םעד ןיא ןוא ןעמַאר יד ןיא ןטלַאהעג רעבָא ךיז רע טָאה רעש

 רעביא ןקזוח וצ טשינ ךיוא טלעפרַאפ רע .קיטירק-רוטַארעטיל רעשיטסיסקרַאמ רעד
 ןופ ןלעטש עקינייא זיולב ןבעגרעביא רימ ןלעװ ץַאלּפ ןיא לגנַאמ בילוצ ...םזיכרַאנַא

 :טעברַא ןַײז

 רעד, דיל שיריל לופטכַארּפ ַא ךיז טניפעג רָאי 1892 ןופ רעדיל יד ןשיווצג

 :?רעלדָא רעטעדנווװרַאפ

 ךיא קוק טעמוא ןַא טימ

 ,ףירַא ןוז רעד וצ

 לגילפ עקנַארק יד ךָאד

 .ףוג םעד טשינ ןבייה

 ...ךיז סַײר ךיא ,ךיז לּפַאצ ךיא

 ...ןייו ךיא ...ךולפ ךיא ,ײרש ךיא

 טכַאמנָא ןיא בַײלב ךיא זיב

 !ןייטש ַא ףיוא ןגיל

 װעַיק ןופ טקישצעגּפָא דנַאב-טַאטשלעדע ןטירד ןופ טּפירקסונַאמ םעד ןבָאה ןלאדנַאװ-יצַאנ יד *

 רעקרָאי-וינ םוצ ןעגנַאגרעד םילוגליג ענעדיישרַאפ ךרוד רע זיא םעד קנַאד א ןוא --- דנַאלשטַײד ןייק

 .ַאוַיי
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 ,ןגָאז רימ ןעק רעוו ,ךַא

 לָאמ ַא לעוו ךיא ביוא

 ןבעװשמורַא ַײרפ רעדיו

 !לָאט ןוא גרַאב רעביא

 םערוטש ךרוד ןיז ןגָארט

 ,ןַײש-ןענוז וצ ץלאטש

 סרעלדָא עַײרפ ןשיווצ

 !ןייז רעלדָא רעַײרפ ַא

 עשיריל יד ןגעוו תודע ןגָאז רעדיל עשיריל ערעדנַא ךס ַא ןיא דיל עקיזָאד יד,

 -סױרַא טשינ טלָאװ םיא בוא ,ןייגרעד טנעקעג טלָאװ טַאטשלעדע עכלעוו וצ ,ןכייה

 "רעדנַאנַאפ ןבױהעגנָא ןַאד טשרע ךיז טָאה טפַארק עשיריל ןַײז .טיוט רעד ןסירעג

 ַא טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,רעקיריל ַא רקיע רעד ןעוועג זיא טַאטשלעדע ןוא ,ןסקַאװ

 -פַאלקשרַאפ ןוא עטקירדרעטנוא יד ןופ ףמַאק ןרַאפ סָאטַאּפ ןרענָאיצולָאװער ןקיטכעמ

 ,ןבעל ןכעלנעזרעּפ ןַײז ןצלָאמשעצ ןצנַאג ןיא רע טָאה סָאטַאּפ ןקיזָאד םעד ןיא .עט

 ."ןבעל ךעלגעזרעּפ ןַײז ןופ סָאטַאּפ רעד ןדנוברַאפ ךיוא ןעוועג זיא ףמַאק טימ לַײוװ

 זַײװרעטרע זיא טַאטשלעדע זַא ,טשינ רעבָא טַײטַאב סָאד זַא ,ךיוא טגָאז ווָאליב

 זיא טרָאװ שירעטכיד ןַײז .ןצלָאטש ףיוא טפָא טשינ טײג ,קידהצילמ קרַאטש טשינ

 זיא טרּפ םעד ןיא .רעַײּפ טימ טילגעגנָא קידנעטש זיא סע, ,קיצרַאה קידנעטש רעבָא

 "רעטנוא ןרעװָאשװָאב ןופ.. -- .ןדלעפנעזָאר ןוא ןיקסוועשטניוװ ןופ רעקרַאטש רע

 -טנא רעקינייוו ןעוועג רע זיא לעוטקעלעטניא סָאװ ,טימרעד טַאטשלעדע ךיז טדייש

 ,טנעמַארעּפמעט ןכעלטפַאשנדַײל רעמ ַא טגָאמרַאפ רעכָא טָאה טַאטשלעדע .טלקיוו

 ."רעדיל ענַײז ןופ הרוש רעדעי ןיא ךיז טליפ סָאד ןוא

 ...ןסָאלשעג ךיז טָאה זַײרק רעד :ףוס

 עשיטעווָאס ןכוזוצפיוא רעווש ןעוועג ןיוש זיא רעכיב-טַאטשלעדע ייווצ יד ךָאנ

 ןייק ןעניפעג טנעקעג טשינ עמעט ןַײמ רַאפ בָאה'כ .ןטַאטשלעדע ןגעוו עיפַארגָאילביב

 ןענופעג ךיא בָאה ןטַאטשלעדע ןגעוו סָאװטע רָאנ .1935 ךָאנ ןרָאי יד ןופ לַאירעטַאמ

 -סקלָאפ עשידִיי, ןעמָאנ ןרעטנוא ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ךוב ןשיטעװָאס ַא ןיא

 -עג ןענַײז רעלעטשנעמַאזוצ יד .עװקסָאמ ןיא 1947 ןיא ןעגישרעד זיא סָאװ ,"רעדיל

 -אַא םעד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,יקצידוי .ד .א ןוא ןישורבָאד .מ .י .ּפָארּפ ןעוו

 ,וָאלָאקָאס .מ .וי רעקימעד

 רעדיל-סקלָאפ עשידִיי ?נולמַאז יד זַא ,טרָאװרָאפ ןַײז ןיא טרעלקרעד ןישורבָאד

 עגיצ ןעװעג ןיוש ןתמא רעד ןיא זיא שיסור ףיוא ןעגנוצעזרעביא עקידנצנעלג ןיא
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 תוכ 'למ-יגור ה שיט צ װאס יד

 -יטביל יד ןעזרעד טָאה ךוב סָאד זיב רָאי 7 ןעמונעג טָאה'ס ןוא ,1940 ןיא ךָאנ טיידג

 .ןַײש עק

 ןטַאטשלעדע ןגעוו עקידנגלָאפ סָאד ךיוא עדעררָאפ ןַײז ןיא טגָאז ןישורבָאד

 ןרָאא רע90--80 יד ןיא עקירעמַא ןופ עיזעָאּפ עשידִיי ערענָאיצולָאװער יד.

 דיוד .יקסוישטניוו סירָאמ ,דלעפנעזָאר סירָאמ רעטכיד יד ,?רעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ

 -רַא ןשידִיי ןפיוא גנוקריוו עסיורג ַאזַא טַאהעג ןבָאה רעװַאשװַאב ףסוי ,טַאטשלעדע

 ןעמעוו ַײב ןעמונעג טָאה סע רעװו ,ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא טפָא זַא ,דיל-רעטעב

 ..."ןפָארטס עצנַאג

 -לעדע ןגעוו עטַאטיצ יד .טרעוו ןטפַאהלפייווצ ןוא ןּפַאנק ןופ עטגָאזעג סָאד זיא

 עמַאס םעד ןיא ךיז טניפעג יז לַײװ ,ןיימ ןוא ןח ןרעדנוזַאב ַא רָאג רעבָא טָאה ןטַאטש

 ..םינינע עשידִיי ןגעוו ןוב ןשיסור-שיטעווָאס ןטצעל

 א

 -ירק ַא ןוא טסיצילבוּפ ַא ךיוא רָאנ ,רעטכיד ַא ןעוועג רָאנ טשינ זיא טַאטשלעדע

 ןוא טנעװקעסנָאק-גנערטש ױזַא ןלַאפעגפיונוצ זיא סע ןעמעוו ַײב ןטלעז ןוא .רעקיט

 ,טייקיטעט רעשירעלטסניק רעד טימ עיצַארַאלקעד עשיטסיצילבוּפ יד קיניזטסוװַאב

 -עג טָאה עיצַאמַאלקָארּפ ןוא עיצַארַא;קעד עדעי ןַײז ,רעמ ךָאנ .ןטַאטשלעדע ַײב יוז

 ןופ אצוי-לעוּפ ַא ןעוועג זיא ןפַאש ןַײז .קיטקַארּפ עשירעלטסניק ַא ךיז רעטניה טָאה

 .ןבעל-ןסַאמ םעד

 -רעד סָאד ןבָאה רימ .רעקיטירק ןופ רעקיטירק ַא ןעוועג ךיוא זיא טַאטשלעדע

 ןַײמ ןסילש וצ קיסַאּפ ןַײז רשפא טעוװ .טעברַא רעזדנוא ןופ ביײהנָא עמַאס ןיא טנָאמ

 -יל ַא סטַאטשלעדע טימ ?קיטירק רעד ןופ לגיּפש ןיא -- טַאטשלעדע, ןגעוו טעברַא

 ריא ןיא טָאה רע .קיטַײצטנַײה רָאג טגנילק סָאװ ,גנורעלקרעד רעשיטירק:רוטַארעט

 ןַײז ,רעקיטירק ַא ןופ ָאדערק ןַײז יא ,ןימַאמיינַא ןשירעטכיד ןַײז יא טקירדעגסיוא

 -ביד ַא ןופ טייהַײרפ רעד ףיוא יו ,גנוטכיד ןופ עיצקנופ רעלַאיצָאס רעד ףיוא קוק

 ןוא עקידנטַײטַאב ליפ רעבָא ,עטלייצעג עקידנגלָאפ יד ןיא ןָאטעג סָאד טָאה רע .רעט

 :תורוש ?שנעפילשעג ,

 .טייקיזָאלּפיצנירפ ןיא טײטשַאב רעטכיד ַא ןופ טייהַײרפ יד זַא ,טשינ קנעד ךיא,

 קידנעטש ןגלָאפ לָאז עכלעוו ,לימטניוו ַא ןַײז ףרַאד עפרַאה ןַײז זַא ,טשינ קנעד ךיא

 רעדעי ןוא .שטנעמ ַא ןַײז ץלַא רַאפ רעִירפ ףרַאד רעטכיד רעד .טניוו ןטסופ ךָאנ ראו

 עניז טימ ןלײט זמ ,קנַארק קיטסַײג טשינ זיא רע ןעוו ,טַײצ רעזדנוא ןיא שטנעמ

 ןַײז ןַײז ףרַאד רעטכיד ַא סלַא .טַײצ ןַײז ןופ לַאעדיא םענעי רעדָא םעד ןשטנעמטימ

 -יײרּפ ןַײז .עדנדַײל יד-טָא רַאפ ןפמעק רע זומ שטנעמ ַא סלַא ,עדנדַײל עלַא טימ ץראה

 רעד רַאפ ,טסַײג םעַײרפ םעד רַאפ טפמעק רע סָאװ ,םעד ןיא ןײטשַאב ףרַאד טײו
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 ץנַא ר עמָאּפ ר עדנַאסקצעלַא

 עדעי ַײרפ ןעגניזַאב טעװ רע סָאװ ,םעד ןיא טשינ ןוא עטפַאלקשרַאפ יד ןופ גנוַײרפַאב
 ..?עװטסטירקָאּפיה עדעי ,ץומש עדעי טַײהמוד

+ 26 
 א

 -דָאמ יו -- ,טָאה עיסוקסיד:טַאטשלעדע יד ןוא ,ןסָאלשעג ךיז טָאה זַײרק רעד

 רעירפ ןרָאי ךס ַא טימ עיסוקסיד יד טָאה סָאװ ,ןישורבָאד טימ טקידנערַאפ ךיז -- ענג

 ...ןביוהעגנָא שיטקַאּפ

 גירק-רוטַארעטיל רעשיטעװָאס-שידַיי רעד ,ןסָאלשעג ךיז טָאה ןַײרק רעד

 ?טציא ןוא ...טרעהעגפיוא טָאה ,המחלימ-טַאטשלעדע יד ןוא

 .סרעגיז יד ךיוא ָאטשינ ןוא סרערילרַאפ יד ָאטשינ ;סרעגירק יד רעמ ָאטשינ

 רוטַארעטיל-שידִיי רעד ןופ לרוג םעד רעביא ףיוא טגנילק סע שילָאבמיס יוװ ...!ףוס

 סטַאטשלעדע דיוד ןופ ,דרָאקַא ןַא ,עטָאנ ַא ךיז טרעה'ס ןוא -- דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא

 :?קָאלג-טנוװָא רעד,

 ,רעגניז רעסַאלב רעד טיוט םוצ זיא טעפשימרַאפ

 ...ץרעמש ןוא ףמַאק ןופ דיל סָאד זיא עדנע וצ
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 רעבַײרש עשיטעווָאס יד ןגעוו ךוב ַא

 ,רעטכידעג ןוא רעטיירב ץלַא ךיז טגַײװצעצ רוטַארעטיל עשיטעווָאס עגנוי יד;

 -ַאט טעקיטפערק עַײנ וצ ןעמוק רָאי ַא סָאװ .רעטסעפ ןוא רעפיט ץלַא ךיז טלצרָאװרַאפ

 ןרוטַארעטיל יד ןקריווַאב עכלעוו ,קרעוו עקיטכיוו טַיינ ךיז ןזַײװַאב רָאי ַא סָאװ ,ןטנַאל

 ."רעקלעפ ערעדנַא ןופ

 לָיַאכימ ןופ ?ןָאד רעליטש רעד , ןגעוו ייסע יד ןָא ךיז טבייה ריפנַײרַא םעד-טָא טימ

 -טָא .בילטָאג .י .נ ןופ "רעבַײרש עשיטעווָאס, ןעייסע ךוב םעַײנ םעד ןיא ןווָאכָאלַאש

 רעבָא ןָאק ,ךוב םעד ןופ טַײז רעט103 רעד ףיוא דָארג ךיז טניפעג סָאװ ,ריפנַײרַא רעד

 ןיא ןעייסע עכלעזַא ןבעגסױרַא ןופ טייקיטכיוו רעד ןגעוו גנורעלקרעד ַא יו ַײס ןעניד

 .ךוב סבילטָאג רַאפ ָאטָאמ ַא יוװ יײס ,םערָאפ-ךוב

 טקילײהעג, גנומדיוו עקידנגלָאפ יד רימ ןעניפעג לטעלב ןטשרע םעד ךָאנ דלַאב

 קיזַײא רעײמרַאטױר םעד ,רעדורב ןכעלסעגרַאפמוא ,ןרעייט ןַײמ ןופ קנעדנָא םעד

 יד רָאנ טשינ זדנוא טזַײװ סָאד ."1943 ,טרַאמ ןט3 םעד טכַאלש ןיא ןלַאפעג -- ,בילטָאג

 -ייסע ןשידַיי ןטסוװַאב םעד ןופ טפַאשהבורק-טולב עשיזיפ יד ךיוא רָאנ ,עקיטסַײג

 .דגַאברַאפ-ןטעווָאס םוצ לָאשרטנָאמ ןיא רעטכיד ןוא טסִי

 -עג זענַײז סָאװ ,ןעלקיטרַא 25 יד זַא ,רָאטױא רעד טגָאז טרָאװרָאפ םעד ןיא ןוא

 -- רעבַײרש עשיסור ןגעוו 14 ןוא רעבַײרש עשידִיי ןגעוו 21) ךוב םעד ןיא טלמַאז

 -עווָאס-שיסור ןגעוו 50 םורַא ןוא רעבַײרש עשיטעווָאס עשידִיי ןגעוו ןטַײז 100 םורַא

 "שויטַאמרָאפניא -שיטירק, טרעדנוה רעכעה ןופ בײלקּפָא ןַא ןענַײז ,(רעבַײרש עשיט

 רע סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידִיי-טשינ ןוא רעשידִיי ,רעשיטעווָאס רעד רעביא ןטעברַא

 -ערּפ רעשידִיי רעד רַאפ (1944--1924) ראי ןעצ עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןבירשעג טָאה

 ףיוא רעדייא ?עוויטַאמרָאפניא , טרָאװ ןפיוא רעמ ּפָארט רעד זיא ןתמא רעד ןיא .עס

 ,"שיטירק,

 עקיזָאד יד קידנבַײרש זַא ,ריפנַײרַא ןצרוק םעד ןיא רעטַײװ טגָאז רָאטױא רעד

 עטלדנַאהַאב יד ןופ טלַאהניא םעד רקיע רעד ןיז ןיא טַאהעג רע טָאה ,ןטעברַא-גנוטַײצ

 -ָאס יד .קידנעײגַײברַאפ זיולב טרירַאב רע טָאה טרעוו ןשירַארעטיל ןייר רעייז .קרעוי

 גנע זיא יז .עכעלטפַאשלעזעג ַא סיוכרוד זיא -- ,רע טגָאז -- רוטַארעטיל עשיטעוו

 -מיא עקיזָאד סָאד ןעלגיּפשּפָא ַײרטעג טוט יז .ןבעל ןשיטעוװָאס ןטימ טּפינקעגפיונוצ

 "נזיורב עשיטעווָאס סָאד ןזַײװַאב :ליצ-טּפיוה ןַײמ ןעוועג זיא סָאד ןוא; .ןבעל עלופטעּפ
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 ץג א ר עמָאּפ ר עדגַאסקצלַא

 רעד ןופ לגיּפש ןיא ,ןבעל ָא-םעד ןופ ןעלקניוו ןוא ןדָאירעּפ ענעדײשרַאפ ,ןבעל עקיד

 ."רוטַארעטיל רעשיטעווָאס

 -רַאפ רוטַארעטיל עשיטעווָאס יד זַא ,טסייו רע זַא ,רע טרעלקרעד ףוס םוצ ןוא

 -ןַײרַא ךעלגעממוא רעבָא זיא סע .קרעוו רעטנזיוט ןוא ןשטנעמ-ןעּפ רעטרעדנוה טגָאמ

 ןיא ןעמענוצנַײרַא טימַאב רעבירעד ךיז רע טָאה .גנולמַאז ןייא ןיא עלַא ייז ןעמענוצ

 ןקיטכעמ ,ןסיורג םעד ןיא עשירעפעש ןוא עשירעיוב סָאדלַא; וװ ,קרעוו עכלעזַא ךוב

 ,?ןטסכעלפערטמַא ןוא ןטסטלובמַא טלגיּפשעגּפָא טרעוו דנַאברַאפנטַאר

 סָאװטע, רשפא ךיוא זיא "עשירעפעש ןוא עשירעיוב סָאדלַא, ןעמעננַײרַא ,ונ

 -עש ןוא עשירעיוב , ךס ַא ךָאנ זַא ,ןבעגוצ ןיילַא בילטָאג טעוװ אמתסימ ."ןבירטעגרעביא

 ,טלדנַאהַאב טשינ רע טָאה ,עשידַיי-טשינ ןוא עשידִיי ,רעבַײרש ןוא קרעוו "עשירעפ

 ישסקעלַא יו זיר-רעלעטשטפירש ןשיטעווָאס ַאזַא טנָאמרעד טשינ ,רעגייטש ַא ,טָאה רע

 ...ערעדנַא ןבלַאהטירד ַא ךָאנ ןלעפ סיוועג ןוא .יָאטסלָאט

 ,רעפעפ :רעבַײרש עקידנגלָאפ יד ןופ קרעװ ןגעוו ןטעבױֵא ךוב ןיא ןעניפעג רימ

 ,ענסאילאב ,ָאסלעגרעב ,לעינַאד ,ן'סאר ,אטיס ,רענידָאג ,עירול ,ָאקטיווק ,גרעבניניפ

 -צרַאה ,יקסוועילָא ,ווָארינשוק ,ןַאמקילַאפ ,ןיוועל הנח ,ןיקלַאה ,ןייטשפָאה ,יקסרָאגיטַאיפ

 ,עפַאי ,שיקרַאמ ,יקסוועיאלאלאט ,ץיטשדלָאג ,סינּפיק ,סעוויר ,ןַאמרענַײוו ,רַאטנַאג ,ןַאמ

 -סָא ,ָאקנעידװָא ,ווָאכָאלָאש :עשידַיי-טשינ יד ןגעוו ןוא .ַא"א יקסנַאשרַא ,ןײטשדלַאג

 רענשזַאװ ַא רָאג סלַאפנדעי .ַא"א ,ווָאקדַאלג ,ועיַאטַאק ,גרובנערע ,ַאשָאילַא ,יקסווָארט
 ,לטעצ

 ןיא זדנוא ַײב ןענַײשרעד ,טנטשרע .,ןטקנוּפדנַאטש ךס ַא ןופ קיטכיוו זיא ךוב סָאד

 ןוא .שידֵיי ףיוא רעכיב עשיטירק:רוטַארעטיל קינייו רעייז ןײמעגלַא ןיא עקירעמַא

 ןַיײמ וופ ווּורּפ ןקיצנייא ןַא ןענעכער טשינ ביוא) טשינרָאג רשפא ןוא ,רעקינייװ ךַאנ

 -עמַא ןיא ןענישרעד זיא סע ןעוו זיא ,(?תומשנ ןופ ןרעינישזניא, לכיב ןטימ טייקינייוו

 .רעבַײרש עשידִיי:שיטעווָאס יד ןגעוו םערָאפ-ךוב ןיא עקיר

 טפַאשטנַאקַאב רעשּפיה ַא ףיוא טזַײװ סע .ןבירשעג םערַאװ רעייז זיא ךוב סָאד

 ַא ןפורסױרַא רעכיז טעװ ןוא רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד טימ רעבַײרש םעד ןופ

 .ריא וצ טביל ןוא סערעטניא ןרעסערג

 ןיא טַאהעג רע טָאה ,טוָאז רָאטױא רעד יװ ,ןבַײרש םַײב סָאװ ,זיולב דָאש ַא

 טרירַאב קינייו רעייז ןוא קרעוװ עטלדנַאהַאב יד ןופ טלַאהניא םעד רקיע רעד ןעניז

 םַײב עטסרעוװש יד עבַאגפיוא יד:טָא זיא דָארג ןוא .טרעוו ןשירַארעטיל ןייר רעייז

 -קרַאמ עלַא ַײב יוװ ,דנַאברַאפ-ןטעװַאס ןיא ןעמונעגנָא ךיוא זיא'ס .קרעוװ ַא ןצַאשּפָא

 רעדעי לַײװ ,טלַאהניא ןופ םערָאפ ןלײטּפָא טשינ ןָאק ןעמ זַא ,רעקיטירק עשיטסיס

 םערָאפ יד ןוא םערָאפ רעקירעהעג רעד ןיא טמערופעג קילעפוצ טשינ זיא טלַאהניצ

 .טלַאהניא ךיוא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא סיוא טקירד ןיילַא

 רעדָא קינייו רעייז טרעוו ,ןעמונעג ללכב ןוא ,עסערּפ רעשידַיי רעד ןיא רעבָא
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 תו כל מ-יגור ה 9 שיט ע װָא ס יד

 ןשירעלטסניק ןשירַארעטיל -ןייר םעד ןופ רעדָא םערָאפ ןופ זילַאנַא ןַא ןבעגעג ןטלעז

 ןוא עלעווָאנ ַא ןבעגעגסױרַא ןיוש טָאה רָאטױא רעד .קרעו ןטלדנַאהַאב ַא ןופ טרעוו

 טפרַאדעג רעדָא טנָאקעג רשפא זדנוא רע טלָאװ רעטכיד ַא יו ןוא ,רעדיל טימ רעכיב 4

 .קיטירק ןימ ..םענעטלעז םעד ןופ רעמ ןבעג

 -ץפעש ,שירעיוב זיא יז -- לגיּפש ַא יו רעמ בגא זיא רוטַארעטיל עשיטעווָאס יד

 עשיטעווָאס יד,... :24 טַײז ףיוא טרעלקרעד סָאװ ,ןיילַא רָאטױא רעד טסייוו סָאד .שיר

 ,ללכ םעד טניד רוטַארעטיל עשיטעווָאס יד .םידיחי רַאפ טשינ ןינע ןַא זיא רוטַארעטיל

 עשיטעווָאס ינימה לכ ףיוא טריגַאער יז .ךַאו רעד ףיוא דימת טייטש יז .דנַאל םעד

 רָאבליפ זיא יז .ןכַאז עכעלגעטיגָאט טימ ךיז טריסערעטניא יז ,ןעגנונַײשרעד-סנבעל

 יד ןענַײז סָאד .ןָא:טפַײרג ןוא טקידיײטרַאפ ,טלדַאט ןוא טביול יז .הנכס רעדעי וצ

 -עווָאס:שידִיי יד ןופ ךיוא ןוא ןײמעגלַא ןיא רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד ןופ ןליצ

 ,"..ןשטנעמ-ןעּפ עשיט

 ןענַײז רעטכיד עשיטעווָאס-שידִיי יד, זַא ,29 טַײז ףיוא ךיוא טרעלקרעד בילטָאג

 ,ןשטנעמ ןופ עביל רעד טימ ןבעל ןיא טבילרַאפ ןענַײז ייז .ןבעל ןיא טבילרַאפ קימַאלפ

 גנילצולפ ןוא .דיירפ ןָא ,טכיל ןָא ,טיונ ןיא ,םעלק ןיא טבעלעג גנַאלנרָאי ןבָאה עכלעוו

 םירַא ןעזרעד ייז ןוא .ןדַײל ערעייז עלַא רַאפ טקיטיגרַאפ ,טכירעגפיוא ,ַײרפ ייז ןרעוו

 ןרעו ,ןַיּפ ןגנַאל -ןרָאי ןופ עטּפמעטעגּפָא ,ערעייז םישוח יד ןוא .טלעוו עקידיירפ ַא ךיז

 ןדלימ םעד ,טייקיולב-למיה עטרַאצ יד ףיט ןליפרעד ייז ןוא .טציּפשעגנָא ןוא ,ךַאװ

 םעד ,טניו ןופ םעטָא םעד ,גָאט ןופ טכיל סָאד ףרַאש ןריּפשרעד ייז ןוא .ןירג-ןדרע

 ."ןבעל עקיזָאד סָאד ןביל ךַײלג ןעמענ ייז ןוא .ןבעל ןופ זיורב

 טשינ ןַארַאפ ןלעטש עשיטירק:רוטַארעטיל ענַײפ עכלעזַא ןענייז ןרעױדַאב םוצ

 רעכעלריפסיוא רעמ ַא ןרעוו ןבעגעג טפרַאדעג רשפא טלָאװ סע *.ךוב םעד ןיא גונעג

 -רעירפ יד ןופ רעגייטש ןפיוא ,בייהנָא עמַאס ןיא ריפנַײרַא רעקידנרענײמעגלַארַאפ ןוא

 -ָאלָאדָאטעמ טקרעמַאב ךיוא ךיא בָאה ןעלקיטרַא עסיוועג ןיא .ןגוצסיוא עטכַארבעג

 טניפעג בילטָאג סָאװ ,טקַאפ רעד ךיוא זיא ןורסח ַא .םזיפַארגָאיב יו ,ןרעלעפ עשיג

 !ןייש וצ זיא הלכ יד .קרעװ עטלדנַאהַאב יד ןיא תונורסח ןייק טשינ רָאג

 ,רעקיסילפ ַא זיא שידִיי רעד .טכַײל ןוא טנַאּפשעג רעייז ךיז טנעייל ךוב סבילטָאג

 יווענח, ,רעגייטש ַא ,טגָאז רע .ןעגנולעג לָאמ עלַא טשינ ןענַײז ןקורדסיוא עסיוועג שטָאכ

 ָעשלַאפ יװ טציא ןעגנילק ןלעטש ענַײפ יד-טָא סָאװ ,ןרעױדַאב םוצ רעקינײװ טשינ זיא'ס ןוא *

 ףייקיטכירפיוא רעד ןיא טשינ לפַײװצ ךיא .1952 ןופ טינש ןקיטולב םעד טניז סרעדנוזַאב ,הצילמ

 ןעװעג ןלעטש "ענַײּפ, יד ןענַײז טקעּפסָארטער ןיא רָאנ .רעטרעװ:ביול ענַײמ ןופ יװ ,ןבילטָאג ןופ

 ױזַא יװ ,ליּפשַײב רעשיגָאלָאכיסּפ-רוטַארעטיל רעקידנרעלַאב א ךיוא זיא סָאד .טלָאמעד ךיוא שלַאפ

 ןיא טנעײלעג ןרעװ יז ןעװ ,הצילמ ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ ןלעטש עשיטצָאּפ עקיטכירפיוא עבלעז יד

 .ןשטנעמ ענעדיישרַאפ ןופ רעדָא ,ןדנעטשמוא עטרעדנעעג
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 ץנ א ר עבָאּפ ר עדנַא סקעלַא

 .ידווענח רעייז טשינ ,ךיז טכוד ,"קידרָאמוה, ברעװדַא רעד זיא ?קידרָאמוה ןוא קיד
 .ןעגנוקרעמַאב עקידנעייגַײברַאפ ןענַײז סָאד רעבָא

 יד יװ ,ךוב ןופ רָאטױא רעד ןרעוו טסירגַאב ןפרַאד ,ןטײקּפַאנק עלַא יד טימ

 .קרעוו סָאד ןבעגסױרַא ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,דנַײרפ גנילדנעצ רָאּפ

15 

 יךוב טוג ַא ףיוא ונייחהש

 -טצוװָאס ןיא ןדַיי יד ןגשוו ךס ַא טבַײרש ןעמ סָאװ ,רעדנּוװ ןַײק טשינ זיא'ס

 ,שיערבעה ףיוא ןוא ,לארשי ןיא דָארג סָאװ ,שודיח ןייק טשינ ךיוא זיא'ס .דנַאלסור

 יִּפ לע סָאװ ,רָאנ זיא הרצ יד .עקירעמַא ןיא יו רעמ וליפַא םעד ןגעוו ןעמ טבַײרש

 רעדָא ,עשַיײטרַאּפ-קיטַײזניײא ,עלענָאיצָאמע-שיטסינָאיסערּפמיא קרעוו יד ןענַײז בור

 ,ןטײקכעלטקניּפמוא ,ןתועט ,ןטקַאפ עטרילָארטנָאק-טשינ טימ ןדָאלעגרעביא ןענַײז יז

 ןימינב ןופ ךוב סָאד .תושעמ:עבָאב טַאלג ןוא ,תורעשה ,תורבס עטעדנירגַאב-טשינ

 -עלּפַאצ ענַײז ןיא םוטנדַיי עשיטעווָאס סָאד) "הירופרפב תיטייבוסה תודהיה, טסעוו

 .ענעטָארעג .ערעסעב יד ןופ סנייא ,ללכה ןמ אצוי ַא זיא ,(סעיסלּוװנָאק רעדָא ןשינ

 *.שילגנע ןיא ךיוא ןענישרעד רעטעּפש זיא ךוב סָאז

 -טלעו רעטשרע רעד ןופ .א עלטיּפַאק 4 ןיא טלײטעגנַײא זיא טעברַא יד

 ;ןברוח רעד ןוא המחלימ-טלעוו עטייווצ יד .ב ;1941--1918 ,רעטייווצ רעד זיב המחלימ

 .1948 ךָאנ ןופ הפוקת יד .ד ;לארשי-תנידמ ןופ םוקפיוא .ג

 סע יוװ ,םוטנדִיי ןשיטעװָאס ןופ עטכישעג ןייק טשינ טַײװ רעבָא זיא סָאד

 רע": ןופ טַײצ רעד טימ רקיע רעד ךיז טמענרַאפ סע .ןעמָאנ םעד ןופ ןטכוד ךיז ןָאק

 רָאנ זיא 1941--1918 ןופ לטיּפַאק עטשרע סָאד .1955 זיב ןָא המחלימ-טלעוו רעטייווצ

 .ןעלטיּפַאק עקידרעטַײװ יד וצ ריפנַײרַא ְןַא

 םעד ןופ תולצנתה עקידרעטַײװ יד לכיב םעניא רימ ןעניפעג טסיזמוא טשינ ןוא

 םעד בילוצ םערָאפ רענײמעגלַא ןַא ןיא רָאנ םינינע יד ןגעוו ןבַײרש רימ , :רבחמ

 רעד בילוצ ןוא דנַאלסור ןופ ןדִיי יד טימ גנודניברַאפ רעקידעבעל ַא ןופ לגנַאמ

 -רַאפ ףיוא ךיז רימ ןרירטנעצנָאק רעבירעד .ייז ןגעוו ןוא ייז ןופ טײקּפַאנק-תועידי

 ץוביק ןשידַיי ןשיטעווָאס םענופ עטכישעג רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עקידרקיע יד ןענעכייצ

 ."ןעגנורעדנע ןוא ןשינעלּפַאצ טימ לופ זיא סָאװ ,הפוקת רעד ןיא

 -טלעוו רעטייווצ רעד זיב טַײצ רעד ןגעוו ןרעוו טגָאזעג טשינ רעכיז ןָאק סָאד-טָא

 ,רוטַארעטיל עסיורג ַא ,תועידי ךס ַא ןַארַאפ דָארג ןענַײז רָאי 15 ענעי ןגעוו .המחלימ

 .ביבא-לת ,'"הירופרפב תיטייבוסה תודהיה , :טסװ ןימינב }

 * 3640 םסמוגתנותג 68!51:090 64 2 (160604000. ||ןו6 ןטשצ טרס6ו 506060 תט)שי
 161-8ש6, 1959. 216. ץ.קי
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 תו כל מ-יגור ה 4 עשיט 9 װַא ס יד

 עשיטעווָאס יד .גנודניברַאפ עקידעבעל עסיוועג ַא ןעוועג ןליפַא טלָאמעד ךָאנ זיא'ס
 -טּפש .טַײצ רענעי רַאפ תורוקמ עטסקיטכיוו יד ןופ זיא ןיילַא עסערּפ ןוא רוטַארעטיל
 קידװעעזנָא קרַאטש טרעוװ ,המחלימ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארבסיױא ןכָאנ ,רעט
 ןימינב ןופ טעברַא יד זיא טינשּפָא טַײצ םענעי רַאפ ןוא ."גנַאהרָאפ רענרעזַײא, רעד
 טשינ ןעמ ןָאק דָאירעּפ םענעי ןגעוו ךיוא זַא ,טשינ טסייה סָאד .ענעגנולעג ַא טסעוװ
 .רעפיט רעדָא רעטיירב ךס ַא ןבַײרש

 ךיוא זיא סע .ליטס-הרבסה רעכעלכַאז ,רערָאלק רעד זיא לכיב םענופ הלעמ יד

 -ַאב יז ,סעיצַארטסוליא רָאנ ןענַײז ןטקַאפ יד ;קידמיקרּפ-ישאר ,קידמוצמצ ןבירשעג

 ןינב-עטכישעג םענופ רקיע םעד .,ןעגנורענײמעגלַארַאפ יד ,תונקסמ יד ןקיטעטש

 ןעוט סָאװ ,רעבַײרש-עטכישעג ךס ַא ןופ ןורסח:טּפיוה םעד ןטימעגסיוא טָאה טסעוו)

 טדניברַאפ טסקעט רעד זַא ,ןרעפיצ ןוא ןטקַאפ טימ קרעװ ערעייז ןדָאלרעביא ױזַא

 -רַאפ רעמייב ענלצנייא יד בילוצ .ןטקַאפ עשיטַאמגַארּפ ,עטרילָאזיא ,ענלצנייא זיולב

 ןגוצסיוא יד וליפַא ;(...רעי אלו םיבד אל :ךיז טמוקַאב סע ןוא ,דלַאװ םעד טּפָא ייז ןעעז

 עקיטַײז יװ לָאמ עלַא טעמכ טיג טסעוװ ןימינב סָאװ ,ןעלקיטרַא ,סעדער ,ווירב ןופ

 -קיניייו ,עקיטכיוו רָאג זיב ןענַײז ,"ךעלדנרעטש, רעטנוא ןעגנוקרעמַאב-בָאגוצ רעדָא

 -רַאּפ ַא זיא רע שטָאכ ,וויטקעיבָא ןַײז וצ ךיז טימַאב רבחמ רעד .ןלַאירעטַאמ עטנַאקַאב

 בקעי וצ גנוצנַאגרעד עטוג ַא זיא'ס ;רעריפ רעשיטסינויצ רענעעזעגנָא ןַא ,שטנעמ-ייט

 "טרַאוינגעק ןוא טַײהנעגנַאגרַאפ ןַײז ,םוטנדִיי עשיטעווָאס סָאד, ךוב סיקסנישטשעל

 -יא ,, גַאלרַאפ ןכרוד ןויצ-יריעצ-ןויצ -ילעוּפ ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןבעגעגסױרַא)

 רעד ןופ ךורבסיוא םייב ּפָא ךיז טלעטש סָאװ ,(ז"ז 382 ,1941 ,.י .נ ,"רעפמעק רעשיר

 = .המחלימ-טלעוו רעטייווצ

 עשיטאמַארד טימ לופ זיא טנַײה זיב המחלימ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ הפוקת יד

 וצ גונעג .דנַאלסור-טעווָאס ןיא ןדִיי יד ןופ ןבעל םעניא ןעגנוריסַאּפ עשיגַארט ןוא

 ןיא גנוטָארסױא עשיצַאנ יד ןוא סָאטעג יד ,טקַאּפ רעלטיה-ןילַאטס םעד ןענָאמרעד

 -רַאפ-ןטעוװָאס ןפיוא לַאפנָא-יצַאנ רעד ,ןטנגעג עטריּפוקַא ערעדנַא עלַא ןיא ןוא ןלױּפ

 -ןענַאזיטרַאּפ יד ןיא ןוא ײמרַא רעטיור רעד ןיא לײטנָא רעשידִיי רעסיורג רעד ,דנַאב

 -ַארט יד ,רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא דנַאטשּפיוא רעד ,תונחמ

 -נירג רעד ןופ גנַאלקּפָא רעד ,המחלימ רעד ךָאנ ןדיי עשיטעווָאס יד ןופ עגַאל עשיג

 ןטײװצ םוצ ריפנַײרַא ןַא יװ טקורדעג ןעװעג טשרעוצ זיא טסעװ ןימינב ןופ טעברַא יד טָא 2

 טעװעקיּפעגנָא ןענַײז רעכיבלמַאז יד .1955 ןיא לארשי ןיא ןענישרעד זיא רע ."רוד ילותפנ, ךובלמַאז

 יויצ עטלַא ןוא עגנוי ןופ עיגָאלָאריטרַאמ רעד ןגעװ ןטקַאפ ןוא רעכיביגַאט ,ווירב ,ןתודע-תיבג טימ

 ןעװעג ןענַײז ןלַאירעטַאמ יד .ןטעװַאס יד רעטנוא ,"ץולחה, ןוא "ןויצ יריעצ, ןופ טרפב ,ןטסינ

 ןא ןעװעג זיא גנולדנַאהּפָא ןַײז תעב ,קילברעביא סטסעװ .ב וצ גנוצנַאגרעד ַא ןוא סעיצַארטסוליא

 .רעכיבלמַאז יד ןופ ןלַאירעטַאמ יד וצ ריפסיורַא ןוא ריפנַײרַא רעניימעגלא
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 ץנַארעמָאּפ רעדנַאסקעלַא

 ףיוא רזג-תרכ רעד ,טיוט סנילַאטס ,לובליב-םיריוטקָאד רעד ,לארשי:תנידמ ןופ גנוד

 .רבחמ רעד טלייצרעד םעלַא םעד ןגעוו .רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 -גַאיד ,ןסיזעט עקידנגלָאפ יד לכיב ןַײז ןיא סױרַא ךיוא טגנערב טסעוו ןימינב

 -בַארּפ ןדִיי ַא םויה-דע טריטסיסקע דנַאלסור-טעווָאס ןיא ךיוא :ןזָאנגָארּפ ןוא ןזָאנ

 טלַאהניא ןלַאנָאיצַאנ-שידִיי ַא ןָא ןילַא דַארּפש עשידַיי יד ;עגַארפ"ןדִיי רעדָא םעל

 יד רָאנ ןקידלושַאב וצ תועט ַא זיא'ס ;טײקשידַיי ןטלַאהוצפיוא חוכב טשינ זיא

 ךַײלג ןענַײז עדייב -- רעריפ-סגנוריגער עשידַיי-טשינ יד טשינ ןוא ?עיצקעסוועי,

 -סגנוריגער עשידִיי:טשינ עקיטכיוו עכעלמַאנסױא ןעוועג ןענַײז סע שטָאכ ,קידלוש

 -ַאּפ ַא ןעװעג רָאנ טשינ זיא דנַאלסור-טעווָאס ןיא עיצַאלימיסַא עשידִיי יד ;'ירעריפ

 יד ןופ ןדִיי יד ;קורד-סגנוריגער ַא ךרוד ,סעצָארּפ רעוויטקַא ןַא ךיוא רָאנ ,רעוויס

 ןיא ןבָאה ,טקַאּפ רעלטיה-ןילַאטס ןכָאנ ןרָאװעג טרעדילגעגנַײא ןענַײז סָאװ ,םיבושי

 טָאה ןדִיי עשיטעווָאס יד סָאװ ,געוורענרעד ןצנַאג םעד טכַאמעגכרוד םישדח עטלייצעג

 ןייק רַאפ טנעקרענַא רעמ טשינ ןרעו ללכ ַא יװ ןדִיי יד ;רָאי 20 ןופ רעמ טרעיודעג

 יו דיי רעדעי תעשב .סוטַאטס ןלַאנָאיצַאנ ןייק טשינ ןבָאה ייז ,וויטקעלָאק ןלַאנָאיצַאנ

 ןעוו ,טלָאמעד רָאנ קלָאפ ןשידִיי ןופ ןוז ַא רַאפ טנכעררַאפ טרעוו ,טרּפ ַא יוװ ,דזיחי ַא

 .טכעררעגריב ענייז ןופ טבױרַאב םעד בילוצ טרעוו רצ

 רע ;גנוקיליטרַאפ-ןדַיי עשידיצָאנעג עשיצַאנ יד ךיוא טלדנַאהַאב רבחמ רעד

 יד ןיא קידנפמעק ןלַאפעג ןענַײז סָאװ ,ןדַיי רעטנזיוט רעגנילדנעצ יד ןגעוו טבַײרש

 -נזיוט רעטרעדנוה יד ;ןלייט עשינַאזיטרַאּפ יד ןיא ןוא ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןעייר

 -ָאס םעד ץוחמ ןטנגעג עטריּפוקָא-יצַאנ יד ןופ םיטילּפ יד טנכערעגנַײרַא ,ןדִיי רעמ

 עקידַוגַײטש יד ;סעימעדיּפע ןוא רעגנוה ןופ ןעמוקעגמוא ןענַײז סָאװ ,דנַאברַאפ-ןטעיז

 דנַאטשרעדיװ ןקירעהעג ןייק טשינ יז טגירק רָאנ טשינ סָאװ ,עילַאװכ עשיטימעסיטנַא

 ןטייקירעוװש יד ;טקיטומרעד ייז ןופ ךָאנ טרעוו יז רָאנ ,רעריפ-סגנוריגער יד דצמ

 -רַאפ יד ;המחלימ רעד רַאפ ןופ דמעמ םעד ןגירקוצקירוצ ןדִיי עשיטעוװָאס יד רַאפ

 ןופ גנוגנערבמוא יד ;רעגריב עקיסַאלקטיײװצ ןיא םוטנדִיי ןשיטעוװָאס ןופ גנולדנַאוו

 -- ללכ זיא סע ןכלעוו ַא ןיא לגנַאמ רעד ץלַא רעביא ןוא ;רוטלוק רעשידִיי רעד

 ןופ טכַאמ רע סָאװ ,לכה-ךס רעקירעיורט רעד זיא סָאד טָא -- ןבעל לַאנָאיצַאנ רעדָא

 .המחלימ-טלעוו רעד ךָאנ דנַאלסור-טעװָאס ןיא ןדִיי יד ןופ עגַאל רעד

 רעלטיה-ןילַאטס םעד ןופ סעיצַאקילּפמיא עכעלקערש יד ןענַײז טנכייצעג ףרַאש

 םעד טכער טימ טכַײרטשרעטנוא טסעװ .צ .דנַאלסור-טעווָאס ןופ ןדִיי יד רַאפ טקַאּפ

 טקַאּפ וכָאנ טָאה גנוריגער-טעווָאס יד זַא ,טקַאפ ןקידנרעדיושפיוא ןוא ןקידנריקסַאמעד

 ,עקיטכיװ רעיײז ךיוא ןָאטעג טָאה ייעיצקעסוװעי, יד זַא ,ןרעװ טנַאמרעד ףרַאד תמאה ןעמל

 ןעועג סיוװעג ןענַײז י"סעקעסוועי, עקיצנייא .ךוב ןַײז ןיא וצ סע טיג יקסניצשעל .י וליפַא .ןכַאז עטוג

 -לָאב םעד ןיפ ןובשח ןפייא ןרעװ ןבירשעגוצ ףרַאד ,ןעמונעג ללכב ,דלוש-רקיט יד רעבָא .קידלוש

 ,םזיוועש
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 תהו כ ; מ יג וו ר ה ִצש י ט ץ װ ָא ס יד

 םיעותעת-םישעמ יד ןגעוו עיצַאמרָאפניא עדעי ןעגנוטַײצ יד ןיא טליּפשעגרעטנורַא

 * טשװעטַארעג טשינ סגטַײצַאב ךיז ןדִיי עשיטעווָאס ךס ַא ןבָאה םעד בילוצ .ןדִיי ןגעק

 רעד ןופ גוצסיוא ןקידנגלָאפ םעד טסעװ טגנערב "טקַאּפ, םעד ןגעוו קידנדייר

 טגעה יד ןענַײז ןרעױדַאב םוצ..., :19/1/53) תסנכ רעד ןיא קָארונ .מ ברה ןופ עדער

 עשיטעווָאס יד .גנוטכינרַאפ-ןדִַיי רעשיצַאנ רעד יבגל ןייר טשינ דנַאלסור-טעוװָאס ןופ

 -.טיה ןופ םיעותעת:םישעמ יד ןגעוו ךַאז ןייק ןדלעמ טרָאטעג טשינ ןבָאה ןעגנוטַײצ

 ןיא סעינרעבוג עשידַיי יד -- םוחת ןקידרעירפ םענופ ןדַיי ןָאילימ ייווצ ןוא ,ןרעל

 -ע" ,וועליהָאמ ,קסבעטיוו ,קסנימ ,סעדָא יו תוליהק עסיורג ,דנַאלסורסַײװ ,ענַיַארקוא

 -- ערעדנַא ןוא וועשטידרעב ,ווָאקרַאכ ,ןָאסרעכ ,דַארגטעװַאסילעי ,ווַאלסָאנירעטַאק

 יײז זעוו .גנַאהרָאפ םענרעזַײא ןרעטניה ךיז טוט עס סָאװ ,טסוװװעג טשינ רָאג ןַכָאה

 רעמ ןיא ןרָאפרעבירַא טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ייז ןבָאה ,רעמ לסיב ַא שטָאכ ןסיוװ ןלָאז

 ןטלַאהַאב ייז ןופ טָאה'מ רעבָא ,לייט ןשיטַאיזַא ןשיסור םעד ןיא יו ,רעטרע ערעכיז

 רעשרָאפסיוא-טכירעג ַא עגיר ןייק ןעמוקעג זיא'ס ןעוו .טקַאפ ַא ךָאנ ןוא..., ".תמא םעד

 זַא ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,1941 ץרעמ ןיא עמרוט ןיא ןגערפסיוא ךימ עװקסָאמ ןופ

 .םענרַאפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ףיוא סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא ןטסנידרַאפ בָאה ךיא

 ,רעטעדניברַאפ ןוא דנַײרפ רעזדנוא זיא רעלטיה, :טרעפטנעעג רימ םעד ףיוא טָאה רע

 **,םיא ןגעק ךַאז ןייק ןרעה טשינ ןליוו רימ ןוא

 -סיוא ,טנַאקַאב יװ ,גנוריגער-טעווָאס יד טָאה ,לַאפנָא ןשיצַאנ ןכָאנ דלַאב רעבָא

 ןפורעג טָאה ןוא ,המחלימ רעד ןיא קלָאפ ןשידַיי םענופ עגַאל ערעדנוזַאב יד טצונעג

 ךיוא זיא'ס .ײמרַא רעטיור רעד ףליה וצ ןעמוק ןלָאז ייז טלעוו רערָאג רעד ןופ ןדִיי יד

 םעד ןיא טעטימָאק ןשיטסישַאפ-יטנַא ןשידִיי רעװקסָאמ םענופ טעברַא יד טנַאקַאב

 סלעָאכימ המלש ןופ עיצַאגעלעד יד ,ןדִיי רענַאקירעמַא יד וצ ןעגנודנעוו ענַײז ,טרּפ

 .רעדנעל ערעדנַא ןוא דנַאלגנע ,עדַאנַאק ,עקירעמַא ןייק רעפעפ קיציא ןוא

 -לימ ןיא רָאנ טשינ זַא ,קרָאי-וינ ןיא גנורעלקרעד סעסלעָאכימ טנָאמרעד טסעוו

 רעד ןיא ,רעטעּפש ךיוא ןרעוו טצעזעגרָאפ ףרַאד תודחַא עשידִיי יד רָאנ ,טַײצ-המח

 ןופ עיצַאגעלעד עטצעל ןוא שטשרע יד ,קיטכיר רע טגָאז ,ןעוועג זיא סָאד .טַײצ-םולש

 -עגרעביא ענעגניווצעג ןופ רָאי 26 ךָאנ עקירעמַא ןופ ןדַיי יד וצ ןדִיי עשיטעווָאס יד

 זיא םַײװ ףיוא ץרַאוש}, .טלעוו רערָאג רעד ןופ ןדִיי יד טימ ןעגנודניברַאפ ענעסיר

 ןיא רעריפ עשיטסינומָאק עשידִיי יד ךיוא זַא ,ןרעװ טלייצרעד ףרַאד טימרעד תוכייש ןיא

 ײטקַאּפ, ןכָאנ ןבָאה ,דנא"א גרעבכַאװ .ג ,רענַײװ םאיליװ ,ןאטלוס .י ,ןָאמצלָאז ןבואר יװ ,עקירעמַא
 יַארּפ ןייק ןריפכרוד טזַאלעג טשינ ,סעיצקַא עשיצַאנײטנַא יד ,טלעטשעגּפַא טשינ ביוא ,טכַאװשעגּפַא

 עשידִיי יד ןופ טרעקרַאפ טקנוּפ טלדנַאהעג ןבָאה ייז .װיזַאא ,טעטימָאק-סקלָאפ םענופ ןעגניטימ-טסעט

 רעד ןופ טרעדָאפעג ,טסעװ ןימינב רעביא טיג סע יװ ,ןבָאה סָאװ ,עיצילַאג-חרזימ ןיא ןטסינומָאק

 .גנוטָארסיואןדִיי יד ןלעטשוצּפָא ףתוש-טקַאּפ ריא ףיוא ןקריװ וצ גנוריגער-טעװָאס

 ךַאמּפָא םעד ןטיהּפָא טעװ רעלטיה זַא ,טביילגעג ןילַאטס ךיוא טָאה עדער סװָאשטשורכ טול י**

 .סיצַאנ יד ןגעק המחלימ רעד רַאפ דנַאלסור-טעװָאס טיירגעגוצ טשינ רעבירעד טָאה ןיא
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 ץל גַאר עמָאּפ ר עדנ א סקעלַא

 םסָאוװ ,פיצנירפ-רקיע ןַא ,קלָאפ ןשידִיי םענופ תודחַא יד ןרָאװעג טנעקרענַא לָאמ סָאד

 ."טנקיילעג לָאמ עלַא טָאה גנוריגער-טעווָאס יז

 ףור"םיריזטקָאד

 -שיטעווָאס יד ןופ ףור ןלעיצעּפס םעד טסעװ טנַאמרעד טַײהנגעלעג רעד ַײב

 רעשידִיי רעד .טלעוו רערָאג רעד ןיא םיריױטקָאד עשידִיי יד וצ םיריוטקָאד עשידִיי

 םענופ גָאטרָאי ןטייוצ םוצ טכעלטנפערַאפ םיא טָאה טעטימָאק רעשיטסישַאפ-יטנַא

 -רַאהמערַאב ןוא םיריוטקָאד עשידִיי יד; :טגָאזעג ךיז טָאה ןטרָאד .לַאפרעביא ןשיצַאנ

 ..ײמרַא רעטיור רעקידנפמעק רעד ןפלעה םַײב שפנ-רסומ ךיז ןענַײז רעטסעװש עקיצ

 .סיורג רעייז זיא ,ןטכַאלש יד ןיא ןלַאפעג ןענַײז סָאװ ,םיריוטקָאד ערעזדנוא ןופ לָאצ יד

 -ױטקָאד עשידִיי רעטרעדנוה סנכייצנרע טימ ןעקנָאשַאב טָאה גנוריגער-טעווָאס יד

 םיריױטקָאד עשידִיי עטסנעעזעגנָא יד טעמתחעג ןעוועג ןענַײז ףור ןרעטנוא "...םיר

 -יטנַא ןטסדליוו םעד סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ ,סיוא טזַײװ ,זיא'ס ןוא .ןרָאסעּפָארּפ ןוא

 עטסנעעזעגנָא יד ןגעק עקַאט טכַאמעג גנוריגער-טעווָאס יד טָאה לובליב ןשיטימעס

 -יסמ רעייז רַאפ טלָאצעגּפָא ייז גנוריגער-טעווָאס יד טָאה ױזַא טָא .םיריוטקָאד עשידִיי

 ןייא טימ ןשיוװּפָא טלָאװעג ןעמ טָאה לובליב ןכרוד .תונברק עסיורג יד ןוא שפניתר

 טלָאזעג ךיוא טָאה רע .טַײצ-המחלימ רעד ןיא רעַײטשוצ ןקיגָאװ ןשידַיי םעד ּפַאלק

 ןעגנערבוצמוא רענעלּפ עקידנעײגטַײװ עכעלקערש יד רַאפ דיירסיוא רעד יװ ןעניד

 * שיזיפ ךיוא םוטנדַיי עשיטעווָאס סָאד

 רעד עגונב ּפיצנירּפ-רקיע םוצ גנולעטש רעטרעדנעעג רעד ףיוא טקוקעג טשינ

 יד טצעזעגרָאפ טַײצ-המחלימ רעבלעז רעד ןיא ןעמ טָאה ,קלָאפ ןשידַיי םענופ תודחַא

 -ןקָא יד ןופ םיטילּפ יד ןשיווצ סרעדנוזַאב ,ןדַיי עזעיגילער ןוא ןטסינויצ ןגעק תושיגנ

 זיולב רעגַאל ןיא טקישרַאפ ןדִיי טָאה'מ ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענַײז סע .ןטנגעג עטריפ

 טסעוװ ."םילשוריב האבה הנשל, הליענ ךָאנ הליפת רוּפיכ-םוי רעד ןיא ןגָאז רַאפ

 ןוא ,טַײצ-המחלימ רעד ןופ ךשמ ןיא ןטסינויצ ןגעק םיטּפשימ ןופ ןליּפשַײב טגנערב

 8 ךוא 10 טימ טּפָארטשַאב ןעמ טָאה עטגָאלקעגנָא יד ,1945 טסוגױא יװ טעּפש ױזַא

 ,(טנַאקַאב ןעוועג טשינ ןיטולחל רימ ןענַײז ןטקַאפ יד טָא) .עגרָאטַאק רָאי

 ןיא הרובג רעשידִיי רעד ןופ לטיּפַאק ןכעלרעדנוװ םעד רעביא ךיוא טיג טסעוו

 ןדַיי 700.000 טפמעקעג ןבָאה סע .?עקנַאזיטרַאּפ, רעד ןיא יוװ ,ײמרַא רעטיור רעד

 יד ןענַײז רעקלעפ עשיטעווָאס ענעדישרַאפ יד ןשיװצ .ןילַא ײמרַא רעטיור רעד ןיא

 יד ןשיוװצ טרָא ןטרעפ ןפיוא רעבָא ,לָאצ רעייז טול טרָא ןטעביז ןפיוא ןעוועג ןדִיי

 -עג ןבָאה ןילָאװ ןיא ןוא דנַאלסור-ברעמ ןיא רָאנ ןוא .ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןדלעה

 ּוװ ,ענעי ץוח א ,ןרַאטנעמָאק ערעדנַא עלא יװ ,רענַײמ זיא רַאטנעמַאק "סיוא טזַײװ, רעד *

 .טסעװ .ב ױזַא טריטנעמַאק סָאד זַא ,גָאז ךיא
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 תוכ למ-יגור ה- 9 שי ט עװַָא ס יד

 עשידִיי יד ןבָאה םעד ףיוא טקוקעג טשינ .ןענַאזיטרַאּפ עשידִיי טנזיוט ףלע טפמעק
 רעד ןיא ןליפַא ןוא ײמרַא רעטיור רעד ןיא ךיוא םזיטימעסיטנַא ןופ ןטילעג ןדלעה
 רשפא זיא ןענַאזיטרַאּפ עשידִיי-טשינ יד ןשיווצ עידעגַארט רעזדנוא, ."עקנַאזיטרַאּפ;

 ,ווירב ַא ןיא ןבירשעג ייז ןופ רענייא טָאה ,?ָאטעג רעד ןופ יד רעדייא ערעסערג ַא ךָאנ

 ןענָאמרעד ךיז רוד ןשידִיי-שיטעוװָאס םעַײנ םענופ ךס ַא ןעגנּוװצעג טָאה סָאד
 טָאה רעגילַא ַאטירַאגרַאמ עסעטעָאּפ עשידַיי-שיסור יד .טייקשידִיי ענעסעגרַאפ רעייז

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עמעָאּפ רעטמירַאב ַא ןיא טכַארבעגסױרַא סָאד 1945 ןיא
 :רעטרעוו יד טימ

 ,טגָאזעג ױזַא רימ וצ טָאה עמַאמ ןַײמ
 ,ןדִיי ןענַײז רימ
 ?ןעקנעדעג וצ טשינ סָאד טגַאֹועג וטסַאה יװ

 ...ןסעגרַאפ ָאד רימ ןבָאה קלָאפ רעזדנוא ...
 -- טולב ןופ לוק סוצ ןרעהוצ ךיז ךיא לעװ טציא ןוא
 ..!קלָאפ ןַײמ ןופ ןצכערק יד ןרעה

 * ,ללָאפ ןַײז ןסעגרַאפ ןביוהעגנָא טָאה רוד רעשידִיי רעצנַאג ַא

 ךרוד םזיטָאירטַאּפ םעד ןקרַאטשרַאפ וצ ןוװּורּפ יד ןגעוו ךיוא טלייצרעד טסעוו

 -ָאווּוס ,יַאקסנָאד ,יקסווענ יוװ ,ןדלעה ןוא סרעטָאפרוא עשיסור "*עלַאנָאיצַאנ , יד ןרשכ

 רעד ,יקצינלעמכ ןַאדגָאב וליפַא ןוא ,ינזָארג ןַאהָאי יו עכלעזַא ךיוא יוװ ,ווָאזוטוק ,וװָאר

 יז ,קלָאפ עשיסור סָאד טריזילַאעדיא טָאה'מ .ט"תו ח"ת ןופ רעלטיה רעשינַיַארקוא

 טָאה ןעמ יװ טקנוּפ ,רעקלעפ (עשיװַאלס-טשינ ןוא) עשיווַאלס עלַא ןופ רעריפ רעד

 דנַאברַאפ-ןטעווָאס רעד זַא ,רעדנעל עלַא ןופ רעטעברַא יד ןדײרנַײא טווּורּפעג רעִירּפ

 ,עיניל יד טָא .טלעװ רערָאג רעד ןופ רעירַאטעלָארּפ יד ןופ דנַאלרעטָאפ סָאד זיא

 ** המחלימ רעד ךָאנ ךיוא ןרָאװעג טצעזעגרָאפ זיא ,טסעוו טגָאז

 -עג טדנעװעגנָא זיא קלָאפ ןשיסור ןקידנשרעה םענופ ליפעג-טעטירָאירעּפוס רעד

 ןיא טָאה'מ ..ןשידַיי םעד -- קלָאפ ןטסזָאלצוש ,ןטסכַאװש םעד ןגעק לכ-םדוק ןרָאװ

 רעד .ןטמַא עקיטכיוו עלַא ןופ ןדִיי ןקיטַײזַאב ןביוהעגנָא קילבוּפער רעשיסור רעד

 -שורכ ןיפ ךיוא ןרָאװעג טלדַאטעג רעטעּפש בגא זיא ,ײטרַאּפ רעד ןופ דילגטימ א ,רעגילַא =

 : ...דניז עכעלנע ןוא "עשידִיי, יד רַאפ ןײלַא ןװָאשס

 טָאה "םור, סיקצינלעמכ .דַאזַאנונבישה רעַײנ א ןביוהעגנָא ךיז ,תמא ,טָאה 1947 ןיא יי
 ךיז ןבָאה יירָאטסיא יטָארּפָאװ, לַאנרושז רעװקסָאמ םעד ןיא ןעװ ,1959 זיב ןטלַאהעגנָא רעבָא

 | .םיא ןגעװ ןעלקיטרַא-עיזיװער רַאּפ ַא ןזיװַאב
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 ץג א ר עמָאֹפ ר עדנַא סקעלַא

 -סעה ךָאנ טשינ ביוא ןעמונעגנָא טָאה דנַאלסורסַײװ ןוא ענַיַארקוא ףיוא "םזיטָאירטַאּפ,

 זיא טעטירָאנימ עשידִיי יד .ןעמרָאפ עשיטימעסיטנַא רעדָא עשיטסיניווװָאש ערעכעל

 עשיטעווָאס ערעדנַא עלַא ןיא טריסַאּפ טָאה עבלעז סָאד .ןברק רעטסערג רעד ןעוועג

 עקיטריבעגטרָא טימ ןטַארַאּפַא-סגנוריגער יד ןצעזַאב ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ,ןקילבוּפער

 -קעלעטניא ןוא ןלַאנָאיסעּפָארּפ טימ ,טעטילַאנָאיצַאנ רענעגייא רעד ןופ ןשטנעמ רעדָא

 םויה דע טצעזעגרָאפ ךָאנ טרעוו סעצָארּפ רעד ןוא .עיצַאנ רענעגייא רעד ןופ ןלַאוט

 :שעל בקעי ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןעגנונערָאװ יד םייוקמ ןרעוו טרּפ םעד ןיא .הזה

 ."םוטנדִיי עשיטעווָאס סָאד , ךוב סיקסנישט

 -ַארטסנַאמעד רענַאטנָאּפס רעד ןופ דליב סָאד זיא טנעמוקָאד רעלופסקורדנַײא ןַא

 -שאר זיא לארשי:-תנידמ ןופ עשרָאדַאסַאבמַא עטשרע יד ,ןָאסריאמ עדלָאג ןעוו ,עיצ

 .ליש רעװקסָאמ רעד ןיא ןעמוקעג (1948) הנשה

 לארשי-תנידמ ןוא שידִיי

 סָאװ ,רעגַאל רעריביס ןטַײװ ַא ןיא ןדִיי ַא ןופ ווירב רעד זיא שיטעטַאּפ רעייז

 רעשיטעווָאס רעד ףיוא טרעהעג ערַאנ רעד ףיוא קידנגיל ,1948 ,יַאמ ןט15 םעד טָאה

 רע .ביבא'לת ןיא לארשי:-תנידמ ןופ גנורימַאלקָארּפ רעד ןגעוו גנודלעמ יד ָאידַאר

 י7 ןופ ןרערט עקידוז ןעניר ןביוהעגנָא ןבָאה החמיש סיורג ןופ..., :טרָאד טלייצרעד

 -ַאב ןיא השעמ-תעב ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעקינרעגַאל עשידִיי-טשינ עלַא .ןגיוא

 -פיוא ךיז ןַאטנָאּפס ךָאנרעד ,גנושַאררעביא סיורג ןופ ןרָאװעג ןגיושטנַא ןענַײז ,קַאר

 עסיז ַא .טשטנעבעג ייז ןוא ןדַיי יד ןופ טנעה יד טקירדעג ,סערָאנ יד ןופ ןביוהעג

 -ןָא טָאה סָאװ ,שינרעטיב יד ןוא רעיורט רעד .םירבא עלַא ןעמונעגכרוד טָאה דיירפ

 -ַײנ ַא יו טליפרעד ךיז בָאה'כ ,ןדנווושרַאפ ףושיכ ַא ךרוד יוװ זיא ,ץרַאה ןַײמ טליפעג

 -ַאב ערעדנַא יד ןיא ןדַיי יד הרושב יד ןגָאזנָא ןפָאלעג רימ ןענַײז דלַאב .רענעריובעג

 -םערג ןטימ ששידִיי טדערעג רימ ןבָאה לָאמ סָאד .ייז טימ ןעמַאזוצ ןעיירפ ךיז ןוא ןקַאר

 טגנערטשעגנַא ךיז ןבָאה ,שידִיי ןייק טנעקעג טשינ ןבָאה סָאװ יד ןוא ןגינעגרַאפ וט

 ןטריזילַאבמיס טָאה סָאװ ,ךַאופשש רעד ףיוא רעטרעוו עקיצנייא ןוײרוצסױרַא שטָאכ

 -וצ ךיא טלָאװ ,לארשי-תנידמ רַאפ עביל ךיוא יו ..."קלָאצ ןעידִיי םוצ טַײקירעהעגנָא

 .(.ּפ .ַא -- גנוכַײרטשרעטנוא ןַײמ) .ןבעגעג

 ...לארשי ןיא "?שידַיי-יאנוש, יד ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד סָאד טָא

 -רקיע, עסיוועג טָאה טסעוװ ןימינב זַא ,ןרעוװ טגָאזעג ךיוא ףרַאד ןרעױדַאב םוצ

 -ץג סָאד ,טצַאשעגרעטנוא ייז טָאה רע ,קירעהעג יװ טנכייצרַאפ טשינ "ןעגנוריסַאּפ

 -ץוװַאב-עיצַאזינָאלָאק עשידַיי עסיורג יד יװ ,ןעגנוריסַאּפ עכלעזַא .ץרוק וצ ןיוש טכַאמ

 עסיורג יד יװ ,ןַאשזדיב-ָאריב ,ןענָאיַאר עשידִיי יד ,םירק ןוא ענַיַארקוא ףיוא גנוג

 -טעצ טימ ןרטּפּפָא טשינ ןעמ ןעק ייז -- רוטלוק ןוא רוטַארעטיל עשידַיי-שיטעווָאס
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 תו כל מ-יגור ה 9 שיט ע װָא ס יד

 -בעה סָאד יװ ,לכיב ןיילק ַאזַא ןופ ןעמַאר יד ןיא וליפַא ןפַארגַארַאּפ עװערַאּפ עכעל
 *.עשיער

9 

 ןענַײז דנַאברַאפןטעװַאס ןגעװ טַײצ רעטצעל רעד ןיא שיערבעה ףיוא רעכיב עקיטכיו רעייז *

 רוטארעטיל רעשיערבעה ןוא רעשידִיי רעד ןופ עיגָאלַאטנא ןא) "תושחול םילחג, :עובלג עשוהי ןופ

 תוברתה תוברח לע? ;ד"ישת ,ביבא-לת (ןרַאטנעמָאק ,ןריפנַײרַא ,ןטנעמוקַאד טימ ,דנאלסור-טעװָאס ןיא

 ןעק ךיא .ןלַאירעטַאמ עלופטרעװ ךס ַא ןגָאמרַאפ ייז .1959 ,ביבאילת ,"תוצעומה:תירבב תידוהיה

 ןעװ ,ןצַאשרעביא םולשו-סח רעבַײרש עשיטעװַאס יד טעוװ'מ זַא ,ארומ ןַײז ןייטשרַאפ טשינ זיולב

 ,טצַאשעגרעטנוא רָאג ,ללכ ךרדב ,ןרעוװ ייז
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 ריפ ניי ד ַא

 ,ןטקַאפ עטנַאקַאבמוא טימ ללש ַא ןעניפעג רענעייל רעד טעוװ גנולײטּפָא רעד ןיא

 ןופ טלעו רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ ךס ַא ףיוא טכיל רעמ ןפרַאװ ייז .סעטַאד ,םיטרּפ

 -ןרעל ,סעיצוטיטסניא:רעבַײרש עשידִיי ךס ַא ףיוא ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידַיי

 רָאג זיב ןענַײז ,ךיא ביילג ,ןעגנורעלקפיוא יד יװ ,ווירב יד .ןעגנוגעווַאב ,ןטלַאטשנַא

 .עשירָאטסיה-רוטלוק ,עכעלטכישעג-רוטַארעטיל ;ןטקעּפסַא ײלרעלַא ןופ קידנרעלַאב

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא עשיגָאלָאכיסּפ ,עשיטילָאּפ ,עשיפַארגאילביב

 -עג טשינ ץעגרע ןיא ךָאנ) גנילדנעצ טכַא םורַא ןבעגעגנַײרַא ָאד ןבָאה רימ

 -ָאס ןעמינָאנַא םעד ןופ ווירב גנילדנעצ רָאֹּפ ַא .ךוב ןופ רָאטיױא םוצ ווירב (עטקורד

 טנכערעגוצ ייז וצ ךיוא ןפרַאד (טוטיטסניא רעוװעַיק ןופ לקיטרַא עז) רעבַײרש ןשיטעוו

 -עפס טנכערעגנַײרַא) סרעבַײרש עשיטעווָאס 20 ןופ ווירב 100 םורַא :ןעמַאזוצ .ןרעוו

 :תיב-ףלא ןטיול ןענַײז ייז .((סרעבַײרש יד ןופ ןעיורפ 2 ןופ ווירב עטלייצעג עלעיצ

 לאינד ,רעצכעז .ל ,רענועלכָאה .ר ,טַאלבנירג שרעה ,ןַאמרעטיג .צ ,יקסוועילַא יזיב

 ןמלק ,יקסווָאקשימ .ל ,ןילָאגרַאמ .א ,קירַאכ יזיא ,ץכ השמ ,קַאינרעשט עבויל ,ינרַאטפ

 ,שטיוועשידַאק השמ ,רעפעפ קיציא .רענפַאלּפ קיזַײא ,קירע סקַאמ ,שטיווָאילע .י ,רמרמ

 ןרָאװעג טקישעג ןענַײז רונומ ןוא ץכ ןופ ווירב יד *.יקצענעמאק שריה ,ןַאהַאק םהרבא

 ןענַײז ינרַאשט .ד ןופ ווירב יד .םינינע עשירעבַײרש ןגעוו ןוא ,דנַאלסור-טעוװָאס ןופ

 .םַאנסיוא רעד רַאפרעד -- תוכלמ:יגורה ןוא סרעבַײרש עשיטעווָאס ןגעוו ןצנַאגניא

 ןלָאצ עטסערג יד טימ .ווירב ןייא וצ זיולב ןבעגעג טרעוו עטנכערעגסיוא ייר ַא ןופ

 ןמלק ,7) קירע סקַאמ ,(3) ןַאװַאק םהרבא ,7) רעפעפ קיציא :ןטָארטרַאפ ןענַײז ויירב

 ןופ) ווירב עקיטכיוו ךָאנ ןענַײז ןרעיודַאב םוצ .(13) רענטַאלּפ קיזַײא ןוא (22) רמריג

 -עג ןריולרַאפ רימ ַײב (סרעבַײרש עשיטעווָאס עטנָאמרעד-טשינ ןוא עטנָאמרעד יד

 ,עטנָאמרעד יד ןופ וליפַא ,וירב ךס ַא ןבעג טנעקעג טשינ ךיוא בָאה ךיא .ןעגנַאג

 רָאג זיב ערעדנַא ךס ַא .תוחּפשימ ערעייז רעדָא סרעבַײרש יד ןדַאש ןעק סע לַײװ

 בָאה ,ערעדנַא ךָאנ ןופ ןוא רענטַאלפ ,רמרמ יװ ,עטנָאמרעד יד ןופ ווירב עקיטכיוו

 -יטעווָאס רעד וצ תוכייש עטקעריד ןייק טשינ ןבָאה ייז לַײװ ,ןבעגעגנַײרַא טשינ ךיא

 .עידעגַארט רעש

 ןענעכער לָאז ןעמ ביוא --- ,1962 זיב 1925 ןופ דָאירעּפ ַא םורַא ןעמענ ווירב יד

 -לסילש יד ןיפ ןענַײז עטסרעמ יד רעבָא .רָאי 35 רעכעה -- רעבַײרש ןעמינָאנַא םעד

 ײטּפָא יד .רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד ןיא עכָאּפע-ץנַאלג יד -- 1926-1932 ןרָאי

 ןבירשעג ןעוװעג טַײצ רעייז ןיא ןענַײז ווירב יד סָאװ ,טימרעד קיטכיוו ךיוא זיא גנול
 יי רע

 ,רחואמו םדקומ ַא טיול ,שיגָאלָאנָארכ טקורדעג ןרעװ רעבַײרש ןרעדנוזאב ןדעי יופ ויירב יד '
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 ץ נַא ר עמַָאּפ ר עדנַא סקעלא

 רַאפרעד ייז ןענַײז .גנּוױושנָא ןוא גנוטכיר רעשיטילָאּפ רעבלעז רעד ןופ ןשטנעמ ַא וצ

 יד ןיא ףיוא ןקעד סרעבַײרש יד .שירעקעדפיוא ,קיצרַאהנּפָא ,שיטירקטסבלעז רעמ

 רעד ןופ ןכַאז שטסקינייװעניא ,ןעקנעד ןוא ןפַאש רעייז ןופ עירָאטַארָאבַאל יד ווירב

 .ןבעל ןגייא ןופ ןכַאז עמיטניא ,גנוגעווַאב

 רעייז ברע ,עטצעל עמַאס יד ןופ ןענַײז ,קירע ןוא קירַאכ ןופ יװ ,ווירב לָאצ ַא

 ברע ,עטצעל עמַאס יד ןופ ןענַײז ,רמרמ יװ ,ערעדנַא ןופ ךיוא ווירב ייר ַא .םוקמוא

 שצנַאג ַא לָאמַא יו הרוש ַא ןבַײרשוצפיוא רערעווש ןָא טציא רימ טמוק'ס;) .טיוט רעייז

 .(ךיז רע טגָאלק ,"הליגמ

 -ייש ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,ןלעטש טזָאלעגסיױוא ,טצריקעג ווירב ךס ַא בָאה ךיא

 בָאה ץַאלּפ ןרָאּפש בילוצ .ךעלנעזרעּפ וצ ןענַײז רעדָא ,ךוב ןופ עמעט רעד וצ תוכ

 -נעמָאק ןוא ןעגנורעלקפיוא ,תורעה ענַײמ ןדָאלוצרעביא טשינ טימעג ךיוא ךיז ךיא

 ךיא בָאה םעד בילוצ .ךעלגנעגוצ ןַײז ;ךעלגעמ רָאנ יו קידמוצמצב ױזַא ןַײז ;ןרַאט

 בָאה'כ .רעבַײרש-וװירב ןדעי ןופ סעיפַארגָאילביב-ָאיב עלופ ןייק ןבעגעגוצ טשינ ךיוא

 -ַארגָאילביב-ָאיב טימ "ןָאקיסקעל, גנולײטּפָא יד ןײגנַײרַא ךָאנ לָאז'ס זַא ,טלָאװעג

 ץלַא .סרעבַײרש-וװירב יד טנכערעגנַײרַא ,סרעבַײרש עשיטעווָאס קיצעביז ַא ןופ סעיפ

 ןיא ייז ןופ ןדעי ןגעוו עיצַאמרָאפניא לסיב שּפיה ַא ןעניפעג רענעייל רעד טעװ סנייא

 רענײײמעגלַא רעד ןיא ןבעגעג ווירב יד ,בגא ,ןרעװו תוביס עשינכעט בילוצ .תורעה יד

 ןיא ןַײז טפרַאדעג טלָאװ סָאד יו ,רעלעודיווידניא רעייז ןיא טשינ ןוא עיפַארגָאטרָא

 .עבַאגסיױוא רעשימעדַאקַא ןַא

 עקיטכיו ךס ַא ןבעג טנעקעג טשינ בָאה ךיא ןוא ןסקַאוװועצ ךיז זיא ךוב סָאד

 רעשירעלטסניק ןוא רעשירעביירש רעד ןופ עידעגַארט רעד טימ תוכייש ןיא ווירב

 רענַאקירעמַא יד ןיא רעליּפָאּפ ןרָאי לָאצ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,"החּפשימ ןַאמקיש עטיא

 -גונעפָאה ענעריולרַאפ ןופ דנַאל םעד ןיא, טצעזַאב רעטעּפש ךיז רָאנ ,ןזַײרק עקניל

 עטנַאסערעטניא רעייז ןבעגעג טשינ ךיוא ךיא בָאה הביס רעבלעז רעד בילוצ ."ןעג

 ןופ ?דיימ ַא; ךוב ןופ ןידלעה ,"סעדוי , ןופ ווירב (עטקורדעג טשינ ץעגרע ןיא ךָאנ)

 טנַאמרעד טּפָא טרעוו סעדוי .תוכלמ-יגורה יד וצ תוכייש ַא ןבָאה ייז שטָאכ ,"קסנימ

 .וירב ערעדנַא ןיא ןוא ןקירע םקַאמ ןופ

 ןופ זעגנולַארטשסיױא עטסמיטניא יד ןשיוצ ןענַײז (דנַיײרפ וצ ,עטַאוװירּפ) ווירב

 רעלטסניק ,סרעבַײרש ןופ ווירב ןוא .טייקעכלנעזרעּפ רעדָא המשנ רעכעלשטנעמ רעד

 -עג ןענַײז גנולײטּפָא רעד ןיא ןשטנעמ עלַא טעמכ .יאדווא סַאד ןענַײז עטנרעלעג ןוא

 ןיוש ןבעל ייז ןופ ךס ַא .ןגעלָאק ןוא םירבח ,דנַײרפ עטסרעייט ,עטסביל ענַײמ ןעוו

 יד ןענַײז -- ןעמוקעגמוא שיגַארט ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענַײז ךס ַא .טשינ רעמ

 ערעייז ןופ קנעדנָא ןקיטכיל ןרַאפ סדימת-רנ ןוא תובצמ ,ןטנעמוקָאד ןרָאװעג ווירב

 סנַײמ ןלַאפ ייז ףיוא טפָא טגעלפ ווירב יד ןטיירגוצ ןוא ןענעייל םַײב ןוא .סרעבַײרש

 ...רערט ַא

--346-- 



 יק סע יל ַא יוו ב

(1908 --- 1941) 

5, 

 (ץנַארעמָאּפ רעדנַאסקעלַא) !עישיא רערעַײט

 ןַײד טימ טנַאקַאב קילעפוצ ךיז בָאה ךיא .ווָאסירָאב ןיא טציא ךיז ןיפעג ךיא

 רימ טָאה יז .רעדיל ענַײד טימ טנעקַאב ןיוש ךימ טָאה עכלעוו -- הנח רעטסעוװש

 .רעבַײרש ןופ עּפורג-טנגוי רעד ןיא טסיב וד זַא ,ןבעגעגרעביא ךיוא

 ,טנַאקַאב ןרעוו רימ ןלָאז -- ױזַא

 ןטעב ךיד ליוו ךיא

 טייג יװ .ןטעָאּפ הרבח רעגנוי רעַײא ןגעוו ווירב ןסיורג ַא ןקישוצ רימ טסלָאז

 ךַײא וצ ךיז ןעִיצַאב יו ?ךיז ריא טרירטנעצנָאק ןַאגרָא ןכלעוו םורַא ?טעברַא רעַײא

 .ץלַא ,ץלַא ?סעיצַאזינַאגרָא ?בייל ינַאמ ,ןועּפלַאה (.ל .מ) ,קיווייל (.ה) ,ערעטלע יד

 רעטציא .עּפורג 'טיל רעזדנוא יצ ךַײש זיא סָאװ ,ץלַא ,ץלַא ןקישסױרַא ריד לעװ ךיא

 .דלַאב ןרעפטנע ריד לעוו'כ .רעפטנע ןַײד ףיוא טרַאוװ'כ -- ךיז ךיא לַײא

 ,סורג 'גוימָאק טימ

 י.יקסוועילַא יזוב

 ,קסנימ ,"רעטעברַא רעגנוי, :סערדַא ןַײמ

 :ַײצכַײלג ךיא בָאה וירב ןכעלנע ןא .ףןָאקיסקעל, ןיא .ָא .ב ןופ עיפַארגַאילביביָאיב יד ןעז }

 טבייה וירב םעד ןופ .(גנולײטּפָא רעד ןיא ווירב ןַײז עז) יקצענעמַאק לשרעה ןופ ןעמוקַאב ךיוא קיט

 .טציא זיב ןָא ךָאנ טלַאה סָאװ ,רעבַײרש עשיטעװָאס יד טימ ץנעדנַאּפסערַאק ןַײמ ןָא שיטקַאפ ךיז

 יפיוא ,לאפוצ ַא ךרוד ,רימ ַײב ךיז ןבָאה ןרעױדַאב םוצ .(טוטיטסניא רעװעַיק ןגעװ לקיטרַא םעד עז)

 -רַאפ ןעגַײז סע .עקידרעטעּפש ערעיײז טשינ רעבָא ,.ק .ה ןוא .ַא .ב ןופ װירב עטשרע יד רָאנ טיהעג

 -עטיל ןופ טיבעג ןפיוא .."רעטעברא עגנוי, עשיטעװָאס ערעדנַא ךָאנ ןופ וירב יד ןעגנַאגעג ןרָאל

 רעירפ טַײצ רעצרוק ַא טימ טָאה ,ןלױּפ ןופ גנילטכילפ רעשיטילָאּפ א ,הנח רעטסעװש ןַײמ .רוטַאר

 םעד ןופ רַאטערקעס ןיב ךיא זַא ,טליײצרעד ךעלגַײשרַאװ םיא טָאה יז .װָאסירָאב ןיא טצעזַאב ךיז

 נַאגרַארעבַײרש "עשיראטעלָארּפ, ץעטשרפע יד ,קרָאיוינ ןיא "ןייארַאפ רעבַײרשירעטעברַא ןגנויג

 לַאנרושז רעשירַארעטיל "רעשירַאטעלָארּפ, רעטשרע רעד ,"עינזוקיגנוי, ןופ רָאטקַאדער ןוא ,עיצַאז

 -טעלָארּפ, :תורוש יד ןופ רעבַײרש םעד ןופ ךוב ןיא ןטייהלצנייא עז) .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 ןבױהעגנָא דנַאלסור-טעװָאס ןיא וליפַא טָאה "רוטַארעטיל עשירַאטעלָארּפ , יד .(1935 ,וועיק ,"ןעּפ

 וצ גונעג ןַײז טעװ "טיבעג םעד ףיוא, עלָאר ןַײמ ןגעװ .טירט עטשרע עמַאס עריא ןלעטש טלָאמעז

 :"ווירב-גנוקיטעטשַאב , ןקידרעטַײװ םעד ןעגנערב

 .רָאי ןטס1932 ינוי ןט1,

 רָאי ןביז זיא ץנַארעמָאּפ .א רבה זַא ,טימרעד טקיטעטשַאב 'יטַײהַײרפ ןגרָאמ, עיצקַאדער יד
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 ץנַאר עמָאּפ רערדנַאסקעלַא

 -רָאפ יד ןופ רענײא ןעװעג זיא רֶע זַא ,גנוטַײצ רעד ןופ ץיגעלָאקדער רעד ןופ דילגטימ ַא ןעװעג

 רֶע זיא רעכלעזַא סלַא זַא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא רוטַארעטיל רעשירַאטעלַארּפ רַאפ רעפמעק

 רע זַא ןוא ,ןלַאנרושז עשירַארעטיל עשירַאטעלָארּפ יד ןופ ןרָאטקאדער עטשרע יד ןופ רענייא ןעװעג

 רעשירַאטעלַארּפ ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנוכיירגרקד יד טימ טרָאד ךיו ןענעקַאב וצ ,רייסספ ןיא טרָאפ

 .טעברַא ןַײז ןיא ןפלעהוצסורַא םיא רעוט עשַיײטרַאּפ ןוא עשיטעװָאס יד טעב עיצקַאדער יד .רוטלוק

 ,סורגמָאק טימ

 ."רָאטקאדער -- ןיִגלַא .מ

 רוטַארעטיל רעשיטעװָאס רעד טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,טנעמוקָאד ַא זיא .ַא .מ ןופ װירב רעד

 בָאה'כ .ןרָאװעג ןבירשעג זיא וירב רעד ןעמעװ וצ ,תוכלמ-יגורה עשיטעװָאס יד טימ יװ ,רוטלוק ןיא

 ץנעי רעבָא ,וירב עקיטכיװ ,עטנאסערעטניא ערעדנַא ךס ַא ןעמוקאב (1939:1898) ןיִגלָא השמ ןופ

 רעקירעהעג א ַײב ןקורדּפָא רעבירעד יײז לעװ ךיא ןיא ,עקירעמא טימ רקיצ רעד ןָאט וצ ןבָאה

 .טייהנגעלעג

 ,1936 ,28) 3 ,וועִיק

 ,ץנַארעמָאּפ רעדנַאסקעלַא

 .ַא"שפ ,קרָאי-וינ -- ?לַאנגיס, עיצקַאדער

 -ידִיי רַאפ טוטיטסניא םַײב וויכרַא-עסערּפ רעשידנַאברַאפלַא רעלַארטנעצ רעד

 עימעדַאקַא רעכעלטפַאשנסיװ רעשינַיַארקוא רעד ןופ רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעש

 .טפירשטַײצ רעַײא ןקישוצ ןרַאפ ךַײא טקנַאד

 טשינ ןלעװ ןרעמונ עקידרעטַײװ יד ךיוא זַא ,גנונעפָאה רעזדנוא סיוא ןקירד רימ

 .ויכרַא-עסערּפ ןשידַיי ןשידנַאברַאפלַא ןלַארטנעצ ןיא ןלעפ

 .ויכרַא-עסערּפ ןופ רעטלַאוװרַאפ

 .יקסניבַאב .ל

(1890 -- ? ) 

 ,1935 ,5 ידוי ,וועִיק

 ווידב - גנוקיטעטשַאב

 זיא רע זַא ,גנוקיטעטשַאב סלַא ,א .ס ,ץנַארעמָאּפ רבח םעד ןבעגעג טרעוו סָאד
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 תו כל מי יג ו ר ה .9עש יט ץע װָא ס יד

 ןופ רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעשידַיי רַאפ טוטיטסניא םעד ןופ טנַאריּפסַא ןַא ןעוועג
 .1935 ילוי זיב 1932 רַאונַאי ןופ עימעדַאקַא-טפַאשנסיוו רעשינַיַארקוא רעד

 -ײטרַאפ ,רוטנַאריּפסַא יד טקידנערַאפ ץנַארעמָאּפ רבח טָאה 1935 ילוי ןט1 םעד
 -טפַאשנסיוו לטיט םעד רַאפ ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ זיא ןוא עיצַאטרעסיד ןַײז טקיד
 .טָאדידנַאק

 רעדנוזַאב ַא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא ץנַארעמָאּפ רבח ןופ עיצַאטרעסיד יד

 .עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעשינַיַארקוא רעד ןופ גַאלרַאפ ןכרוד ךוב

 -גָאלש סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז רוטנַאריּפסַא ןַײז ןופ ךשמ ןיא טָאה ץנַארעמָאּפ רבח

 -ןסיוו ,ןרעל עלַא טליפעגסיוא ךעלטקניּפ ןוא טפַאהנסיװעג טָאה ;ןענרעל ןופ רעקל

 ןרָאװעג טרימערּפ רע זיא ןקידנע םַײב .ןבַאגפיוא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עכעלטפַאש

 עמוס רעד טימ עימעדַאקַא-טפַאשנסיוו רעשינַיַארקוא רעד ןופ םוידיזערּפ םעד ןופ

 ,לבור 1,000 ןופ

 .רָאטקעריד ,ווָאכָארָאג .ג

 .רַאטערקעס .ַאיַאקסנילרעוװו

 ןַאט -ע טיג יב צ

(1904-- ) 

 ,ווצייק 1936 -  - 26.

 !!ץנַארעמָאּפ רבח רערעַײט

 ןגעו שטָאכ ןבירשעג טשינ ריד טַײצ עצנַאג יד בָאה'כ סָאװ רימ קידלושטנַא

 'ח ןופ ןוא ,ריד ןופ ןעמוקַאב ח"ח יד סָאװ ,וירב יד ןופ ץלַא ךיא סייוו ריד

 ןעועג ךיא ןיב טַײצ לײט עטסערג יד לַײוװו ,ןבירשעג טשינ בָאה'כ .ןסורג סרמ-ינ

 לסיבַא ךיז ךיא ליפ טציא .(רַאונַאי) עירָאטַאנַאס ןיא שדוח ַא ןעוועג ןיב'כ .קנַארק

 .טַײצ עַײרפ ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,ליפ ױזַא זיא טעברַא יד רעבָא ,רעסעב

 טשינ ךָאנ עיצַאטרעסיד יד .רַאװנַאי ןיא טקידנערַאפ ךיא בָאה רוטנַאריּפסַא יד

 רעד רַאפ עמעט ַא רעביא טעברַא ןוא עיצַאטרעסיד יד טציא בַײרש'כ .ןבירשעגנָא

 20 רַאפ ענַיַארקוא ןיא ןדִיי ןופ עטכישעג יד טציא ןטיירג רימ .עיצקעס עשירָאטסיה

 .טנַאסערעטניא רעייז .1921-1919 דָאירעּפ ןרעביא ןטעברַא סיוא טמוק רימ .רָאי

 -יטסניא ןיא ןסעַײנ ייר עצנַאג ַא ןַארַאפ זדנוא ַײב זיא טַײצ רעטצעל רעד רַאפ

 ַא זיא רערעזדנוא סַײרכרוד רעד .ץלַא ןגעוו ןלייצרעד ריד טעװ רמרמ 'ח רעד .טוט

 -עב ךָאנ ,עפוטש רערעכעה ַא ףיוא ךָאנ טוטיטסניא םעד ןבייה ףרַאד סָאװ ,סַײרכרוד

 .טעברַא יד ןקיטפערק ןוא ןלעטשקעוװַא רעפ

 ,ריד ןגעוו רעיונעג ןסיוו וצ ךימ טריסערעטניא'ס .רימ ןגעוו ןצרוק ןיא זיא סָאד
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 ץ גגַא ר עמָאפ ר עדנַא סקעלַא

 ןענַײז סָאװ ,ןסעַײנ עלַא ןוא גנוגעװַאב רעד ןגעוו ,יורפ ןַײד ,טנוזעג ,טעברַא ןַײד

 לַײװ ,גנודניברַאפ עגנע ןַא ןלעטשנַײא רימ ןלעװ טציא זַא ,רעלק'כ .ךַײא יַײב ןַארַאפ

 .ןןרעפטנע רימ וטסעוו סיוועג

 ?ןלייצרעד ץלַא ןופ ריד טעוװ רמרמ (ןמלק) 'ח זַא ,טגַײצרעביא ןיב'כ יוװ ױזַא

 רעמ דיא לע ,ןרעפטנע טסעוװ וד זַא .רעטרעוו עכעלטע טימ רָאנ ךיז ךיא ןגונַאב

 .ןבַײרש רעיונעג ןוא

 .םירבח ערעזדנוא עלַא ןופ סורג ַא .יורפ ןַײד סירג .טנוזעג בַײלב

 ,סורג 'מָאק טימ

 .ןַאמרעטיג .צ

 -עועהוצנָא ןָא רע טיג װירב םעד ןיא .טוטיטסניא רעװעיק ןגעװ ייסע ןיא .ג .צ ןגעװ ךָאנ עז }?

 יד) :936 לירפא ןט15 םעד .ןבַײרש וצ םעד ןגעװ רעיונעג ארומ רעבַא טָאה ,ןטסערַא יד ןגעװ שינ

 קירע טקַאמ ןרָאװעג טריטסערַא טשרעוצ ןענַײז (לָאמ ןטשרע םוצ טכעלטנפערַאפ בגא טרעװ עטַאד

 ףרַאד סָאװ ,סיירכרוד ַא, רָאג סע זיא .ג .צ ַײב .ערעדנַא ךס א םעדכָאנ ץרוק ןוא ,ןַאטיװעל לכימ ןוא

 .ןילַאטס-חסונ רעשיּפיט א -- יי...טוטיטסניא םעד ןבייה

 .רמרמ ןמלק ןופ 25 'מונ וירב עז ?

 ,1935 ,רעבמעווָאנ ,עװקסָאמ

 ג,טנַארעמָאּפ 'ח רעביל

 טסַאה וד ביוא -- ,סערדַא ןַײד טימ ריד ןופ רעטרעוו רָאּפ ַא ףיוא טרַאװעג בָאה

 -עג בָאה ,ּפָאק ןרעביא ,גונעג טסָאה וד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןיילַא בָאה רָאנ .סערדַא ןָא

 ןבעל ןסעזעג זיא דָארג ןעמוק ןַײד ןגעוו "טַײהַײרפ, רעקרָאי-וינ רעד ןיא טנעייל

 .טשינ ךיא סייוו -- ןעשעג זיא ריד טימ רעטַײוװו סָאװ רעבָא .קירע סקַאמ רימ

 -רַאפ ,תונעט םיא וצ טַאהעג ,ןקירע טימ טדערעג בָאה ךיא זַא ,ךָאד טסייטשרַאפ

 ןַײז ןטרָאד ןזָאל ךיד ףרַאד'מ זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה .טזָאלעגּפָא ךיד ןבָאה ייז סָאװ

 ?טַײצ רָאי ַא שטָאכ

 ?עקירעמַא ןסיסנערפ סעּפע טלעפעג יװ ?ריד ַײב ךיז טרעה עשז-סָאװ

 ,סעּפע בַײרש
 .טַאלבנירג ןַײד

 ןוא יורפ ןַײז טימ ןזָאלרַאפ 1933 ןיא טָאה רֶע ..ןַאקיסקעל, ןיא טַאלבנירג שרעה ןגעװ ןעז 1
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 תו כל מ- יג ור ה .צש יט ע װָא ס יד

 טקוררעג עקירעמַא ןיא .דנַאלסור-טעװָאס ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןוז ןקיצנייא
 ןיפ רעטלַאװרַאפ ןעװעג ןרָאי ךס ַא .םינינע:רעטַאעט ןגעװ סרעדנוזַאב ,ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולייצרעד

 .טנַאקַאב טוג רעײז רע זיא יןטַאטש, יד ןיא ןוא ,רעטַאעט-טסנוק סצרַאװש סירָאמ
 ג

 .5 'מונ וירב סקירע סקַאמ צז *

 .1936 ,לירּפַא ,עװקסָאמ

 !ץנַארעמָאּפ ,ָאלצה

 ןצונ ייז סָאװ ,ןדירפוצ ןיב 'ןעלעדנעמ ןגעוו ןעלקיטרַא ענַײד טנעיילעג בָאה'כ

 ןופ ןרָאװעג זיא סע סָאװ ,ןסיוו וצ קירעגַײנ ןיב'כ .ןפוא םעד ףיוא שטָאכ סיוא ךיד

 ןגעו רעייטשרָאפ ערעזדנוא טימ ןדייר וצ טַײהנגעלעג ַא טַאהעג בָאה'כ :,"סייק, ןַײד

 .םעד

 ןטיבעג טשינרָאג ךיז טָאה רימ ַײב

 טשינ ךיז ליפ ןוא :"רּפָאמ , םָאקיַאר ןיא לזַײרק ַא טימ ןָא ריפ ךיא :סעַײנ ַא ,ָאי

 .טסידנַאגַאּפָארּפ ַא יו טכעלש

 זיא טרָאד ."שטנָאב; רעוװעַיק םעד ןופ ןוא ןקירע (סקַאמ) ןופ ןסורג ּפָא םענ'כ

 +...ןגָארטעגּפָא רָאּפ ַא ךיז ןבָאה טסייוו וד יװ .ָאטשינ סעַײנ עסיורג ןייק

 ןױש זיא רע יצ ,טשינ סייוו ךיא .געוו ןיא ךיז טבַײלק (רמרמ ןמלק) רָאמרַאמ

 .טשינ רעדָא ןרָאפעג

 ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידַיי) "טעסָאג, ןיא "יברעמ לתוכ,; ןעזעג ןטכענ בָאה'כ

 -רַא, ןרַאפ טוג רעייז רעבָא .ןרעלעפ ךס ַא טימ עסעיּפ עטוג ַא -- (9 .א -- עװקסָאמ

 -ציא רעד ןיא עיצַאסנעס ַא ןעוועג טלָאוװ'ס .ןגירק טפרַאדַאב יז ןטלָאװ ייז *."ףעט

 ,טַײצ רעקיט

 .ריד ַײב ךיז טרעה'ס סָאװ ,בַײרש

 ."שטנָאב; ןצנַאג ,ןצנַאג םעד ןוא ןסיסנערפ סירג

 ?ןענָאעל ןוא "ןעדלַאג ןופ סורג ַא

 .טָאלבנירג ןַײד

 .שטיװעשידַאק .מ ןופ וירב עז !

 ןגעװ .יטַײהַײרפ. ײינ רעד ןופ רָאטקַאדער ,קיװַאנ .פ טימ ךוסכיס םעד ףיוא ךיז טיצַאב רע -

 .מרמ ןמלק ןופ וירב רעװעיק יד טימ גנודניברַאפ ןיא ךעלריפסיוא ךיא לייצרעד םעד
 .עטריטסערַא עשיטילַאּפ ןפלעה וצ עיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנרעטניא יד זיא יירפֲאמ , 5

 רָאּפ ַא. ןגעװ ,װעיק ןיא ןטסערַא ןגעװ טסּוװרעד לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ךיא בָאה ווירב םעד ןופ 1

 ןיא קירע סקַאמ זַא ,טסּוװעג טשינ רעבָא ךָאנ טָאה ןײלַא טאלבנירג ."...ןגָארטעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ

 .(טריטסערא ןרעװ וצ) ...ןגָארטוצּפָא ךיז רעטשרע רעד שיטקַאפ ןעוועג
 .קרָאיוינ ןיא גנוגעװאב רעקניל רעד ןופ רעטאעט רעד ןעװעג זיא "ףעטרַא, ?
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 ץ גאר עמָאּפ ר עד נא סקעלַא

 ןופ ראטערקעס ןעװעג רָאי עכעלטע זיא יז .קרָאיוינ ןיא ענעריובעג ַא ,יורפ ןַײז זיא עדלָאג ?

 .ןרעטנימָאק ןיא וָארטימיד יגרָאעג רעריפ ןשיטסישַאפיטנַא ןשירַאגלוב ןטמירַאב םעד
 ןַא יװ ןלַאפעג רָאי 22 ןופ רעטלע ןיא ןיא סָאװ ,ןוז רענעטָארעג רעקיצנייא רעיײז זיא ןָאעל ?

 .תולייח עשיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ רעציפָא

{( --- 1897( 

 .1 - צו - 1935 ,וועִיק

 נוץנַארעמָאּפ רבח רערעַײב

 ךַײא סָאװ ,ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא .עלעווירב רעַײא רַאפ רעייז ךַײא קנַאד ךיא

 -ץב ךָאנ רעטַײװ ףיוא ךַײא שטניוו ןוא ןבעגעגנַײא ץלַא טוג ױזַא רעהַא זיב ךיז טָאה

 םעד זַא ,ווירב ַא ןעוועג טנַײה זיא רמרמ (ןמלק) 'ח ןופ .ָאטשינ זיא סעַײנ ןייק .סרטס

 ,וָאקרַאכ ןייק ןוז ןטימ ךָאנ טרָאפ ןוא ןרָאפעגסױרַא טרָאד ןופ רע זיא ילוי ןטס0

 -נַארג רעזדנוא ןקוקוצנָא לעיצעּפס ,טעטש ערעדנַא ןיא ךָאנ ןוא ,יױברעּפעינד ןפיוא

 ,וו"זַאא ,גנויוב עזעיד

 טייג יװ טבַײרש .ןקישסױרַא ךַײא ךיא לשוו :לקיטרַא סיקצולס .ב ןופ עיּפָאק ַא

 .זדנוא ןיא טשינ טסעגרַאפ ?רעטַײװ ךַײא סע

 ןוא ןרָאפעגקעװַא זיא רע ?ץַאש .ב 'ח םעד טנגעגַאב קסנימ ןיא ריא טָאה רשפא

 .רעייז זדנוא טרעדנּוװ סָאד .זדנוא ןופ םענייק ןבירשעגנָא טשינ לָאמ ןייא ןייק טָאה

 ןיא ןעַײלש עט'ח יד ןעזעג ריא טָאה יצ .סיסנערפ עט'ח רעד סורג ןקיצרַאה ַא

 .ןענעגעגַאב ךַײא טימ ךָאנ ךיז ןלעװ רימ זַא ףָאה ךיא ?עװקסַאנ

 ,סורג ןשירבח טימ ,ךַײא טשטניוו עטסעב סָאדלַא

 .רענרעלכָאה (.ר)

 .ח"ח ,געוו ןופ טבַײרש .ס .ּפ

 -ַּפִא זיא גוצ רעד ןעוו טקנוּפ ,לַאזקָאװ םעד ףיוא ןעמוקעג זיא סעדוי עט'ח יד

 טָאה ןעמ זַא ,טקיטעּפשרַאפ טָאה יז סָאװ ,טרעגרעפג ליפ ױזַא ךיז טָאה יז .ןעגנַאגעג

 .ז ,ד -- +ןקִיּורַאב טנעקעג טשינ יז

 רעד ןוא ךַײא קיצרַאה ןסירג ןוא ןסורג ערעַײא רַאפ ךַײא ןעקנַאד ח"ח עלַא

 .סיסנערפ עט'ה

 טגעלט יז .טוטיטסניא רעװעַיק ןופ ןיראטערקעס עכעלטפַאשנסיװ יד ןעװעג זיא רענרעלכָאה .ר !

 .םינינע-רוטלוק ןגעװ קידָאירעּפ ןוא עסערּפ רעד ןיא ןעלקיטרַא ןבַײרש

 .טיטיפטניא ןופ רעטעברַאטימ רעכעלטפאשנסיװ ןוא ןארעטעוװ:רעבַײרש רעד ,יקצולס רעב -

 .כעקנַאב-סגנונעגעזעג םעד ,גנוקידײטרַאפ-עיצַאטרעסיד ןַײמ ןגעװ לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא ךיוא טָאה
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 תוכ למ-יגור ה .עשיט עװַא ס יד

 ןענרעל ןיא טעברַא ןַײמ ןגעװ ןוא ,ןגעװ דובכ ןַײמ רַאפ טנדרָאעגנַײא טָאה טוטיטסניא רעד סָאװ

 ,ןעמוקַאב טשינ לָאמנײק םיא בָאה'כ ,ןעזעג טשינ טציא זיב ךיא בָאה לקיטרַא ןַײז דָארג רעבָא .ללכנ
 .ןקיש םיא טגָאזעגוצ טָאה עמ שטָאכ

 ,טוטיטסניא ןגעװ לקיטרַא םעד ןיא ןבירשעג ךיא בָאה סעדוי ןוא ץַאש .ב ןגעװ

 .1935 ,טסוגױא רעט1

 !ץנַארעמַאּפ רבח רעכישח

 ךימ טיירפ סע ןוא ןטלַאהרעד ךיא בָאה 21/שוװ ןופ עװקסָאמ ןופ לטרַאק ןַײד

 ןוא עזַײר רעד םורַא סעטָאּפָאלכ עלַא טימ טקידנערַאפ ךעלדנע טסָאה וד סָאװ רעייז

 .געט עכעלטש עטצעל יד ןעגנערברַאפ קִיּור טסנָאק וד

 ךיוא ןכב ,סערדַא םענעזיוועגנָא ןטיול טקישעגסױרַא עלַא ךיא בָאה רעכיב ענַײד

 : .טוטיטסניא םענופ סעבַאגסיױא יד

 ןיא טעמכ ןענַײז םירבח עלַא ,רעליטש ךעלריטַאנ טציא זיא טוטיטסניא ןיא

 ןעגנורעדנע ןייק ָאטשינ ךיוא ןענַײז רימ ַײב .וועַיק רעסיוא ןעגנערברַאפ ןוא ביולדיא

 ריד טייג סע יו בַײרש .םירבח עלַא ןעמונעגפיוא עביל טימ ןבָאה סורג ןַײד

 .רעטַײוו

 .טיסנערפ עט'ה רעד ןוא ריד סורג ןקיצרַאה ןַײמ

 י',רעצכעז .ל

 ןיק קירוצ געװ וכיוא ןעװעג טלָאמעד ןיוש ןיב ריא .טוטיטסניא רעװעַיק ןגעװ לקיטרַא ןעז

 .עקירעמַא

 ינדאשט לאינד

(1888 -- 1929) 

1 

 ,53 - וו - 5 ,קרָאי-וינ ,יטרעביל

 ,ץנַארעמָאּפ .א טנַײרפ רעכבושה

 ןסעַײנ ןייק םיא ןיא בָאה'כ 'טַארעּפער סיקסרוגַא קירוצ ָאד ריא טָאה .סנטשרע

 * -ץּפַא טשרמולכ ןבָאה לָאז סָאװ ןעֵא םולש טימ עטכישעג יד ץוח ַא ןענופעג טשינ
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 ץג א ר עמָאּפ רעדנַאסקעלַא

 טלָאװ השעמ יד ןעוו .טַאירַאסימָאק ןשידַיי םעד ןרידיווקיל לָאז ןעמ ,ןענינעל וצ טריל

 ךוד רָאנ ,ןיקסרוגָא טשינ ןילרעב ןיא טלייצרעד שַא םולש סע טלָאװ ,קיטכיר ןעוװעג

 ץנַאג ןפערט ךיז טגעלפ רע ןעמעוו טימ ,רימ ןוא ןיקסנישטשעל בקעי ,ןענָאסלעגרעג

 ךיא בָאה (9 .א -- "גָאט, ןיא) ןיקסרוגָא לאומש ןגעוו ןעלקיטרַא 2 ענַײמ ןיא .טפָא

 עשיטַאמָאלּפיד יד ךרוד ןרעפיל ךָאװ עדעי טגעלפ רע זַא ,ןלייצרעד וצ ןטימעגסיוא

 -סַארק רַאפ ןעמויפרַאּפ ןוא ןקָאז טימ רעדמעה ענעדַײז ,ךעלצלעּפ עשירעבַײװ ןרעירוק

 טָאה ןיקסרוגָא ןרידיווקיל םַײב זַא ,ןיימ'כ .חרזמ ןטַײװ ןפיוא תובקנ :סווָאקַאשטשַאַי

 ,ןפרָאװעגפיוא אטח ןקיזָאד םעד ךיוא ,אמתסמ ,"ַאקעשט, יד םיא

 .סיוועג ךָאד ריא טסייוו ףוס ןשיגַארט סווָאקַאשטָאנסַארק

 -עג ךַײא טלָאװ'כ ןוא ןעזעג טשינ לָאמנייק ךיא בָאה :ךובלמַאז רענדָארג םעד

 .ןעמוקַאב רימ רַאפ םיא טנָאק ריא ןעוו טקנַאד

 םעד רימ ןקישוצ םַײב תונווכ עטוג ערעייא רַאפ ךַײא ךיא קנַאד ,סלַאפנדעי

 .טַארעּפער יקסרוגָא

 ,טסירגעג ןוא טנוזעג טבַײלברַאפ ,ןכ לע

 .ינרַאשט לאינד רעַײא

 ןגעװ ןטקַאפ עטנַאקַאבמוא טימ טנעמוקָאד ַא יװ טקורדעג ָאד טרעװ .שט .ד ןופ וירב רעד :

 -קעל , ןיא עיפַארגָאילביב-ַאיב ןַײז ןעז) .יקסרוגָא .ש -- לַאפ םעד ןיא ,תוכלמ-יגורה עשיטעװָאס יד

 ןעז) רמרמ ןמלק ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה ,טקורדעג עקנישַאמ-בַײרש ַא ףיוא ,טַארעּפער םעד .('ןָאקיס

 -סיוא לָאז רע זַא ,(רעגינ .ש ךרוד) ןינרַאשט .ד טקישעג םיא בָאה'כ (װירב ס'.מ .ק ןיא םעד ןגעװ
 ,סיורג רעיײז זיא ןײלַא טַארעּפער רעד .ןיקסרוגָא ןגעװ ןעלקיטרַא ךָאנ רַאפ לַאירעטַאמ םעד ןצונ
 .טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ףיוא ןטרַאװ ןפרַאד ןיוש רעבירעד טעװ ןוא

 -שג רעִירפ ןרָאי ךס ַא טָאה סָאװ ,רעריפ רעשיטסיכרַאנַא ןַא ןעװעג זיא וָאקַאשטשָאנסַארק *

 עיצולָאװער-לארװעפ רעד ךָאנ דלַאב ןוא ,יקסרוגָא .ש טימ ןעװעג ךיוא זיא סָאד יװ ,עקירעמַא ןיא טבעל

 טרידיװקיל רעטעּפש ןענַײז עדייב .סעקיװעשלָאב יד וצ רעבירַא ןוא דנַאלסור ןייק ןרָאפעג ייז ןענַײז

 ,ןענינעל וצ גנודנעװ סשַא םולש טימ עטכישעג רעד ןגעװ ..טסניד רעַײרטעג רעיײז רַאפ ןרָאװעג
 .גנורעלקפיוא ןַא ןבעג טנעקעג יקסנישטשעל בקעי רשפא טלָאװ

 -ץגּפָא ןעװעג זיא ,עניטנעגרַא ןיא טנַײשרעד סָאװ ,ךובלמַאז -- 'ןעגנַאלקּפָא רענדַארג, ןיא 5

 ןַײמ טריטיצ ןוא רעדיל ענַײמ טביולעג טָאה רע ןכלעװ ןיא ,ענדָארג ןגעװ לקיטרַא ס'.שט .ד טקורד

 -ץּפש זיא לקיטרַא רעד .(ענדָארג ןופ "ןַאמסדנַאל, א ןעװעג ךיוא בגא זיא יקסרוגָא) .יענדָארג, ךיל
 קַאװטיל ַא, ךוב ןַײז ןיא לטיּפַאק טרעטיירבעגסיוא ןַא יװ ןרָאװעג ןבעגעגנַײרַא ןינרַאשט ןופ רעט
 .(1955 ,קרַאי-וינ) 'ןלױּפ ןיא

2 

== 

 ,7 - ווו - 1955 ,קרָאי-וינ ,יטרעביל

 ,ץנַארעמַאּפ רעדנַאסקעלַא רעביל ןַײמ

 ַײב ןָאגרַאמס ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע זַא ,ךיא סייוו :ָאדיורב ןושרג ןגעוו

 .1888 רָאי םעניא ,רעלדנעה-רעדעל ןופ החּפשמ רעכעלגעמרַאפ ַא
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 תוכ ללמייגור ה 4.צש יט עװָא ס יד

 רעד ןופ ןרָאי יד .ןטימ ןיא ןסירעגרעביא רעבָא ,ןרעב ןיא עיפָאסָאליפ טרידוטש

 ןיא טכַארברַאפ עיצולָאװער:רעבָאטקָא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןוא המחלימ רעטשרע

 .רעדיל עקיסעמלטימ ןבירשעג ןוא טלדנַאהעג .עװקסָאמ

 -עגסיוא 1925 .טעוװעמעהָאבעג ןוא טרחסמעג ,ןילרעב ןיא טצעזַאב ךיז 1

 .ןברָאטשעג ,1947 ,ךרע ןַא ,ןיא זיא רע ּוװ ,לארשי-ץרא ןייק טרעדנַאװ

 ןט-1918 ןיא סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא וטפיוא רעשירעטכיד רעקיצנייא ןַײז

 ןופ רעדיל עכעלטע ןבילקעגּפָא עװקסָאמ ןיא :ןענַאזרעדָארב (השמ) טימ ךיא בָאה רָאי

 ַא טלעטשעגפיונוצ ןוא (ליזַארב ןיא טניֹווװעג) ירעּפלַאה השנמ ןוא עדיורב ןושרג

 ןטעָאּפ עשידִיי ןיק רעמ) "טרעפעבלַאז, ןעמָאנ ןרעטנוא ,ןטַײז 232 ןופ "ךובלמַאז ,

 רַאפרעד זדנוא טָאה ןירעּפלַאה השנמ .(ןעוועג טשינ ךָאנ עװקסָאמ ןיא טלָאמעד ןענַײז

 .ץלַא זיא סָאד .ךיש עַײנ טימ --- עדיורב ןושרג ןוא ,ןקָאטימ עשידרעפ ...טימ טלָאצַאב

 .טסירגעג ןוא טנוזעג טַײז ,ָאזלַא

 .ינרַאשט לאינד רעַײא

 ."ןָאקיסקעל , ןיא (1947:1888) ַאדיורב .ג ןגעװ רעמ עז !

 .(1956-1890) ןָאזרעדָארב השמ -

 .(1960:1871) ןרעּפלַאה השנמ

 קַאינדעשט עבויל
(1906 --- ( 

 ,10 - ע - 1934 ,וועיק

 יץנַארעמָאּפ רבח

 ?"טסעמרַאפ, ןיא ןענַײשרעד ונימיב הרהמב ףרַאד טנַאה רעטכַײל רעַײא ןופ
 .ייז טניורק ריא יװ ,"ןלַארענעג-רוטַארעטיל, יד ןגעוו טעברַא ןַא

 :.קַאינרעשט עבויל

 יירק ןוא רוטארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ןיא טנַאריּפסַאיורפ עקיצנייא יד ןעװעג זיא .שט .? !

 עלעװירב סָאד טקישעגוצ טָאה יז .רימ טימ טַײצ ןייא ןיא (19235:1932) טוטיטסניא רעװעיק ןופ קיט

 ןיא רעמ עז) ( -1893) רעדנעלסיוא םוחנ ןגעװ ("טעברַא-סַאלק,) טַארעפער ןַײמ ןרעהסיוא ןכָאנ
 ס'א .נ ןגעװ סרעדנוזאב ,("ןָאקיסקעל, ןיא רעמ עז) ( -1892) ןישורבָאד .י ןוא (לײטּפָא-ןָאקיסקעל,

 .1922 ,וצִיק ,יגנַאגנעקנַאדעג, :ס'.ד .י ןוא 23 ,ווצָיִק ,'םזילַאער ןשידִיי ןופ ןכירטשדנורג; :ךוב

 .ענַײמ יןטעברַא:סַאלק , ערעדנַא יװ ,ןרָאװעג טקורדעג טשינ ץעגרע ךָאנ זיא טַארעּפער רעד

 סָאװ ,לאנרושז רעשיפַארגָאילביב-שיטירק ןוא רעשירעלטסניק:-שירַארעטיל א זיא ייטסעמרַאפ, ?

 .1937:1933 װעַיק-װָאקרַאכ ןיא ןענישרעד זיא

 על א ןעװעג זיא יז .ןבעל ןבילבעג רָאנ ,טקישרַאפ ןוא טריטסערַא ןעװעג ךיוא זיא .שט 7 ?



 ץ 1 ַא ר עמָאּפ ר עדנגַאסקצלא

 ךיוא טָאה יז .קיטירק-רוטַארעטיל ןוא ןעגנולייצרעד ,רעדיל טקורדעג טָאה ןוא רוטַארעטיל ןּופ ןירער

 לַאנרושז םעַײנ ןיא -- "רעבַײרש רענַאשזדיבָאריב יז ַאב, לקיטרַא ןשיטירק-שירַארעטיל א טקורדעג
 ,(סנירעטכיד עשיזוי :ץיגָאלָאטנַא סנַאמרָאק .ע עז) .1961 ,| רעמונ ,"דנַאלמײה שיטעװַאס,
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)1960 --- 1885( 

 ,1928 ,עװקסָאמ

 ,ץנַארעמָאּפ 'ח רעביל

 -מוא עלַא ןופ ךיא דָארג סָאװ ,גנושַאררעביא רַאפ תושלח ןיא ןלַאפעג טשינ רָאנ

 זיא'ס ,ָאי )ןלווירב סָאד ךַײא בַײרש טלעוו רעד רָאג ןופ ןשטנעמ 1.872.565.001 רעפעג

 גנַאל ןיוש בָאה'כ זַא ,זיא עטכישעג רעד ןופ השעמ יד .(ץכ השמ רעקיבלעזרעד .,ךיא

 ַײב ןבעגסױרַא ןעוועג טוג טלָאוװ'ס זַא ,םעד ןגעוו םירבח רענַאקירעמַא טימ טדערעג

 עשירַאטעלָארּפ עשידִיי"קירעמַא עגנוי יד ןופ סעּפע דנַאברַאפנטַאר ןיא זדנוא

 וצ ,טכַארטעג ץלַא ךָאנ בָאה'כ ."טַײהַײרפ, רעד םורַא ךיז ןריּפורג סָאװ ,רעב:ײרש

 -ץעג יװ ךיא ןיב בגא ןוא ,ןריזינַאגרָא סע ןפלשה וצ םעד ןגעוו ךיז ןעמ טדנעו ןעמעוו

 ןעמוקרָאפ טצוו רשפא טרַאװעג ץלַא ןוא ןבַײרש וצ ןעּפ רעד ףיוא ליופ ןעוועג ךעלנייוו

 ןייא ןיא טעװ "טַײהַײרפ, ןופ עיצקַאדער רעד טימ עקירעמַא ןוא שינרעטיצדרע לַא

 ןכרוד ןדערכרוד ךיז ןענעק לעווכ ןוא עװקסָאמ ןייק ןלַאפנַײרַא גָאט ןכעלרעדנּווו

 זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןוא ?סמַארבייא וו ןעוועג געט יד רימ ַײב רעבָא זיא .ןָאפעלעט

 -רעטנוא ןביוהעגנָא סעּפע וליפַא ןוא םעד ןגעוו סעּפע טכַארטעג ךיוא ןיוש טָאה ריא

 :טָא זיא .ךַײא בַײרש ךיא זַא ,טכַאמעגּפָא ןבָאה רימ ןוא -- ,ןעמענ

 רענעכלעזַא סלַא .גַאלרַאפרטנעצ ןופ רָאטקַאדער ךיא ןיב טסּוװַאב זיא ךַײא יו

 .טנגוי רעשינַאקירעמַא רעזדנוא ןופ רעדנעב ייוצ ןבעגסױרַא טלָאװעג ךיא טלָאו

 -ץגסיוא ןופ ןגיוב 12710 ַא -- צזָארּפ .עיזעָאּפ --- ןטייווצ םעד ,עזָארּפ -- דנַאב ןייא

 -ַאב ַא ןביג (2 ,רעטקַארַאכ ןשירַאטעלָארּפ ַא ןגָארט (1 :סָאװ ,ןעגנולייצרעד ענעבידק

 -עג םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענַײז (3 ,ןבעל-רעטעברַא רענַאקירעמַא ןגעוו ףירג

 1078 ַא -- רעדיל .ךיוה רעקידנגונעג ַא ףיוא לעמרָאפ ןענַײז (4 ,רעבַײרש םענטבעג

 .תולעמ עכעלמענ יד ןבָאה סָאװ ,ןגיוב-קורד

 ַא ןופ עּפורג ַא ןלעטשנעמַאזוצ ךַײא ַײב ךיז ןָאק רשפא ?סע ןעמ טריזינַאגרָא יו

 רעבָא .ןקישוצ רימ םיא ןוא לַאירעטַאמ םעד ןבַײלקּפָא ןלָאז סָאװ ,םירבח ַײרד-ייווצ

 ןוא םעד ןַײז דבכמ ןגעוו ןטכַארט טשינ ןוא עקניטוג ןייק ןַײז טשינ ןלָאז םירבחה יד

 םיניבמ ןַארַאפ ןענַײז דנַאברַאפנטַאר ןיא ןדנוא ַײב זַא ,ןעקנעדעג ןוא ,רבח םענעי

 ,טילטעלָארּפ ףיוא
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 תהו כ ל מ - יגו ר ה 4 9 ש י ט ע װָָא ס יי ד

 רעקיַאזָארּפ ןוא רעטכיד ערעזדנוא עלַא ןגָאזנָא ןעמענ ךיז ריא טלָאז רשפא יצ

 עטסעב סָאד רַאפ ןענעכער ןיילַא ייז סָאװ ,םעד ןופ סעיּפָאק ןקישוצ ךַײלג רימ ןלָאז ייז

 ?ריא טקנעד יװ ?ןלעטשפיונוצ ןיילַא ָאד ןיוש לעװ ךיא ןוא ךיז ַײב

 ןסילשַאב ,רָאפ ךַײא ךיא גייל ןסילשַאב טפרַאד ריא לפיוו ףיוא -- סלַאפנדעי

 ןריזינַאגרָא (ןצעמע טימ) ןיילַא רעבָא טסייה סָאד :קידנכערּפשטנַא ןעלדנַאה ןוא ףכית

 הרבח זַא ,ןריזינַאגרָא רעדָא ,לַאירעטַאמ םעד ןקישוצ רימ ןוא עיצקַאדער:למַאז ןימ ַא

 ,עזָארּפ ןוא רעדיל יד ןקישוצ (שדוח ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא) ףכית רימ ןיילַא לָאז

 רָאנ ,הנידמ רעזדנוא רַאפ רָאנ טשינ עטנַאקַאבמוא הרבח ןענַײז עלַא ייז יו ױזַא

 -ַארגָאיבָאטױא עקניצרוק ַא ןגיילוצ לָאז רערעדעי זַא ,ךיוא ךיא טעב ,רימ רַאפ ךיוא

 טבַײרש גנַאל יװ ,רע טמוק ןענַאװ ןופ ,טלַא יו ,ךיז רע טקיטפעשַאב סָאװ טימ :עיט

 .רעכיב יד וצ לקיטרַא-טײלנַײא םעד בילוצ קיטיינ זיא סָאד .רע טעברַא גנַאל יוװ ,רע

 רַאפ ןענַײז ייז לַײװ ,ןרירַאב טשינ טציא ךיא לעװ ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ יד

 עטוילַאװ ןייק ןענָאק רימ זַא ,ךָאד ריא טסייוו בגא ןוא .עטסקיטכיוו סָאד טשינ ךַאז רעד

 סייוו'כ --- ,ןטכַארטוצ סעּפע ןענָאק ןעמ טעװ טכַײליפ .ןקיש טשינ ןדנַאלסיױוא יד ןיא

 -עג רע ביוא ?גַאלשרָאפ ןַײמ ןגעוו ריא טכַארט סָאװ סלַאפנדעי .סָאװ טשינ ןיילַא ךָאנ

 .ןריפכרוד ףכית םיא טמענ ןוא טַײצ ןייק טשינ טרילרַאפ ,םירבח יד טלעפ

 ,ןבַײרש טשינ ןַײמ רַאפ זגורב רימ ףיוא ןענַײז סָאװ ,םירבח עלַא ןסורג עקיצרַאה

 ,ץכ השמ רעַײא

 -נעלג ַא ןעװעג .קיטסילַאנרושז רעשידִיי רעד ןופ ןענַארעטעװ יד ןופ רענייא זיא ץכ השמ !

 ,ןרושָארב ןוא רעכיב עיר עצנאג ַא טקורדעגּפָא ךיוא טָאה .רעקיטירק ,רָאטקַאדער ,טסיצילבוּפ רעדנצ

 טימ ןדנוברַאפ ןעװעג ןבעל ןַײז ןופ ןרָאי עטסרעמ יד רעבָא ,ײטסילַאירָאטירעט, ַא יװ ןביוהעגנָא

 ,1917 ןיא ,עיצולָאװער רעד ךָאנ .'טַײהַײרפ, רעקרָאיוינ רעד טימ רקיע רעד ,עסערּפ רעקניל רעד

 ,ןטַאטש עטקינײארַאפ יד ןיא טרעקעגמוא ךיז ןכיגניא ,דנַאלסור ןייק עקירעמַא ןופ ןרָאפעגקירוצ

 י'רַאפ ןיוש טלַאמעד טניז .1933 רַאי ןיא טרעקעגמוא רעדיװ ךיז ןוא ןרָאפעגקירוצ רעדיװ ךָאנרעד

 ,עװקסָאמ ןייק קרָאי-וינ ןופ ןגיולפעג זיא רע ןעװ ,טיוט ןַײז רַאפ ךָאװ ןייא זיב ,עקירעמַא ןיא ןבילב
 .ןברָאטשעג םוקנָא ןַײז ךָאנ געט עכעלטע ןטרָאד זיא ןוא ,1960 ןיא

 :טרפ, י'נ רעד ןופ רעטעברַאטימ רעקירָאײגנַאל א ןעװעג זיא ( -1894) סמַארבײא סַאיליװ ?

 רַאטױא רעד זיא רע .דנַאלסור-טעװָאס ןיא ךוזַאב א ףיוא ןעװעג רָאי ןטס1928 ןיא זיא רֶע .טַײה

 ש"פ יד ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידַיי יד , ןופ ךיוא יװ ,עזָארּפ עשירעלטסניק רעכיב עכעלטע ןופ

 יד ןיא רעוט א ןעװעג .1930 ,װָאקרַאכ ,(ןיטשפע אנכש ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ) עקירעמַא-ןופצ ןופ

 יד ןוא ירעװקס ןָאינֹוי; ךובלמַאז ןופ רָאטקַאדערטימ א ןוא סעיצַאזינַאגרָא-רעבַײרש עשירַאטעלַארפ
 ָאיצולָאװער, םעד (רמרמ ןמלק טימ םענייאניא) טריטקַאדער ךיוא .יירימ , ןוא יילַאנגיס, ןלַאנרושז

 .1940 ןיא ךָאנ גנוגעװַאב רעקניל רעד טימ ןסירעגרעביא טָאה רע ,1932 ,ייינ ,ײרַאטַאמַאלקעז רערענ

 טָאה ןלַאירעטַאמ ןוא ,גַאלשרָאפ סצכ .מ ןריפוצכרוד ןעמונעג טסנרע ךיז בָאה ךיא שטָאכ *

 לָאמנײק תועינמ ײלרעלַא בילוצ רעבָא יז ןענַײז ,עװקסָאמ ןיא םיא וצ טקישעגּפָא קרָאי-וינ ןופ ןעמ
 .ןעמוקעגסױרַא טשינ רָאג זיא עוװויטַאיציניא ןַײז ןופ ןוא ,ןרָאװעג טקורדעג טשינ
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(1898 -- 1927) 

 ,1926 לירַּפַא רעטס22 ,קסנימ

 :!!ץנַארעמָאפ 'ח רעביל

 ,ןבעל ןשירעבַײרש ןיא ןַײרַא טסיב ןוא רעקרָאי-וינ ַא רעדיוװ ןיוש טסיב וד

 ןרעוװ סע זַא ף"לַאנגיס, יד ןופ םענייא ןיא ןעזעג בָאה ךיא ,עטיב ַא ריד וצ ךיא בָאה

 .ףיוקרַאפ םוצ רעכיב +סנירעּפלַאה .ל .מ טגיילעגראפ

 יוצ קיש -- הבוט ַא וט

 .רעכיב ענַײז ךיז ַײב ןבָאה ךיז טליו סע

 טימ "ןקעד, רשפא ןוא ןשַאוונייר ןזַײװַאב ךיז רימ ןלעוװו ץנימ-ןוא-ץנעי חוכמ

 .ןָאט רימ סע טסעוװ וד זַא ,ביילג ךיא .רַארָאנָאה

 .רעלוגער טניישרעד "לַאנגיס,

 ,םירבח יד סורג ַא

 -נַײא רימָאל :"ןרעטשש, ןטימ טקַאטנָאק (רעטשרע רעדָא) רעטכע רעד טלעפ'ס

 ."ןרעטש, ןיא ןעייג ןטעָאּפ 'טעלָארּפ ייר ַא ןגעוו ןעלקיטרַא .ןלעטש

 ךיא רעדייא רעִירפ ןעמוקַאב ךיא לעװ רעכיב סנירעּפלַאה .ל .מ זַא ,ביילג ךיא

 ?,רעדנעל ערעַײא ןיא ןַײז ןיילַא לעװ

 .םירבח יד סורג ַא

 ,קירָאכ .א ןַײד

 .ךוב םעד ןיא טַײהנגעלעג רערעדנַא ןַא ַײב ןבירשעג ןיוש ךיא בָאה ווירב םעד ןגעװ 1

 יָארּפ, ןופ ןבעגעגסױרַא ,קיטירק ןוא 'טיל רַאפ ישז-שדוח רעקרָאי-וינ א ןעװעג זיא ײלַאנגיס, 7

 ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג ,1935 ףוס ,דנַאברַאפןטעװָאס ןופ םוקנָא ןַײמ ךָאנ .(1937:1933) "ןעּפטעל

 ,ץיצקַאדער:לַאנרושז רעד

 ןרָאי לָאצ א זיא ,רעטכיד עשידִיי עטסערג יד ןופ רענייא ,(1932:1886) ןרעּפלַאה בייליהשמ 53

 רעקניל רעד ןופ רענגעק ַא ןרָאװעג רעטעּפש רעבָא ,"טַײהַײרּפ, י'נ רעד ןופ רעטעברַאטימ א ןעװעג

 .גנוגעװַאב

 סָאװ ,לַאנרושז-שדוח רעכעלטפַאשנסיװ-שיטילָאּפ ןוא רעשירעלטסניק-שירַארעטיל ,יןרעטש, 1

 זיא 1928 ןופ .1942 ינוי ןיא ,עיצַאּפוקָא רעשישטַײד רעד זיב 1925 ןופ קסנימ ןיא ןענישרעד זיא

 ,1937 ,877 רעמונ זיב 1932 ןופ ,רָאטקַאדער ןוא לַאנרושז ןופ דילגטימ-עיגעלַאקדער א ןעװעג .כ .יא
 ץענוד םיײח טימ ןעמַאזוצ ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא רעטעּפש ןוא ןרָאװעג טריטסערַא זיא .כ .יא ןעװ

 ןײטשנָארב עשַאי רעקיטירק-רוטַארעטיל םעד טנכערעגנַײרַא ,רעבַײרש עקיטכיװ ערעדנַא ןוא

 ןיק ץזַײר ַא ןכַאמ וצ טפָאהעג טַײצ רענעי ןיא רע טָאה ,װירב םעד ןופ ןעז וצ זיא סע יװ *

 .עקירעמַא
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(1893 -- ? ) 

 .1934 - 27 -צו ,ָאװעיַאטיק-וועיק

 !ץנַארעמָאפ םירבה

 ?רעבירַא טשינ ריַא טמוק סָאװרַאפ ,טָאטש ןיא געט עסייה יד ןיא ריא טוט סָאװ
 בָאה ןטכענ ןטלעז רימ ןעמוק טָאטש ןיא .גָאט ןעַײרפ ןדעי ךַײא ףיוא ןטרַאו רימ
 יצ גָאטַײב ןטס29 םעד טגנידַאבמוא טמוק .סערדַא רעַײא ןעמוקַאב ןקירע ַײב ךיא
 ױזַא טָא .געט עכעלטע ןַײז ןוא ןקיטכענרעביא זדנוא ַײב ןענעק ריא טעװ ,טנווָא ןיא
 ,גָאט ןעַײרפ ןדעי ןעגנערברַאפ ָאד ריא טנעק

 געוו ןטנעָאנ ַא רעייז ןענופעג ןבָאה רימ .טגנידַאבמוא ךַײא ףיוא ןטרַאװ רימ
 .רעּפעינד םוצ

 ,סורג 'מָאק טימ

 יןילָאגרַאמ .א

 "טַײהַײרפ , רעקרַאיהינ רעד ןופ טנעדנַאּפסערַאק א ןילרעב ןיא ןעװעג ןרָאי עגנַאל זיא .מ .א }

 רצטנכייצעגסיוא ןַא ךיוא ףורַאב ןופ ןעװעג רעבָא זיא רֶע .ןעלקיטרַא ענַײז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןוא

 -ןסיװ רעטטּוװַאב א ןעװעג ,דנַאלשטַײד ןיא לישכיוה עכעלטפַאשטריװדנַאל ַא טקידנעעג ,סָאנָארגַא

 ןרָאפעג עדייב יז ןענַײז .םָאנָארגא ןַא ןעװעג זיא יורפ ןַײז ךיוא ,ןטכורפ ןופ טיבעג ןפיוא רעלטפַאש

 טָאה'ס ּוװ ,װעַיק ןופ טסרָאיװ ןביז ,אװציַאטיק ןיא טנדרָאעגנַײא ייז טָאה'מ .דנַאלסור-טעװָאס ןייק

 -טפאשנסיװ ןשידנַאברַאפלַא םעד ןופ גנולײטּפָא ןַא ,טוטיטסניא-סעדגַאי ןוא -ןטכורפ ַא ןענופעג ךיז
 -סקע ענעדיישרַאפ ףיוא טעברַאעג ןטרָאד ןבָאה יז .טוטיטסניא ןכעלטפַאשטריװדנַאל ןשירעשרַאפ-ךעל

 -אטָאב ןסיורג א ןיא ןענופעג ךיז טָאה טוטיטסניא רעד .םינימ-סעדגַאי ןוא ןטכורפ טימ ןטנעמירעּכ
 טימ טעדנַײרפַאב ךיז ןבָאה סנילָאגרַאמ יד .רעדלעװ ןוא רעדלעפ ןופ טלגנירעגמורַא ,ןטרָאג ןשינ

 יד רעמוז ןגעלפ ,אפוג װפיִק ןיא רענטרעג ןייק טשינ ןלעפ סע שטָאכ ןוא .יורפ ןַײז ןוא קירע סקַאמ
 ,װעַיק ןייק ןעמוק רעזדנוא ךָאנ .ןטרָאג ןקיטכערּפ רעיײז ןיא סנילָאגרַאמ יד ןכוזַאב ןיג טּפָא סקירע

 ךָאנ וגעלפ לַאמַא ןוא ,ָאװעיאטיק ןייק ןגולפסיוא יד ןיא ןסילשנָא ךיוא ךיז יורפ ןַײמ ןוא ךיא געלפ

 סעדוי ,סקירע יד טימ ןעמַאזוצ ריצַאּפש ַאזַא רימ ךיז טקנעדעג סרעדנוזַאב .טסעג ערעדנַא ןעמוקוצ
 יניבור טוחנ רצקסנימ רעד ,"ןַאמסדנַאל, ריא ,"קסנימ ןופ לדיימ א? ךוב ןופ דלעה ,(יקסוװָאזָארג)

 ןַײמ ,רמרמ ןמלק ןוא ,"דנַאברַאפןטעװַאס ןיא ךוב ןשידִיי, ןופ ףַארגָאילביב רעטמירַאב ,ןייטש

 ...קרָאיײ-וינ ןופ (ךעלסיפ ןָא) ןַאמסדנַאל
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 ץנַאר עטָא פ ר עדנַא סקעלַא

)1956 --- 1879( 

1 

 .193ג ,11 לירּפַא

 טוטיטסניא רעשידַיי -- ץנַארעמָאּפ .א

 .ר.ס.ס.פ ,וועַיק -- 10 סַאג-טכענקביל

 :רבח רערעייט

 -ַנָא רימ טָאה 'טיוט ןקידמיצולּפ ספיטש (םוחנ) רבח ןגעוו עמַארגעלעט רעַײא

 ךיז טיירגעג ךיז בָאה ךיא לַײװ ,רַאפרעד םירבח ערעדנַא עלַא יו רעמ טרירעג

 טשינ דעלנעזרעּפ רעירפ לָאמנייק םיא בָאה ךיא לַײװ ןוא ןפערט וצ םיא טימ דלַאב

 טקירד "טַײהַײרפ ןגרָאמ , רעד ןיא םיא ןגעוו ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ סָאד .טנעקעג

 םיא ןגעװ בָאה ךיא סָאװ ןוא םיא וצ טליפעג בָאה ךיא סָאװ סָאד קינייו רָאג סיוא

 ןבַײרש וצ סָאװ טרעדָאפעגפיוא קיטנָאמ רימ טָאה "טַײהַײרפ ןגרָאמ , יד רָאנ ,ןגָאז וצ

 ןבלעז םעד קיטרַאפ ןרעו טפרַאדעג טָאה רעמונ רעד סָאװ ,םעד בילוצ ןוא םיא ןגטוו

 ןשיפַארוָאיב-ביאה םעד ןכַאמ טפרַאדעג ךיא בָאה ,רעמונ בוט-םוי ברע ןַא סלַא גָאט

 ףיטע רבח ןופ ג:וצַאשּפָא עלופ יד זַא ,ךיא טרַאװרעד סלַאפנלַא .שינעלַײא ןיא לקיטרַא

 .דנַאברַאפנטַאר ןיא םירבח ןוא רעליש ענַײז ןופ ןעמוק טעוו

 ,"עינזוק גנוי; יד טקישעג ךַײא טָאה "ןעּפטעלָארפ, רעד יצ רימ טבַײרש

 עטשרע יד -.טגנַאלרַאפ טָאה ריא עכלעוו ,"ןטוטַאטס, יד ןוא *קַאטרַאּפס, ,"טנגוי

 .טוטיטסניא ןופ וויכרַא ןרַאפ רעדָא ךַײא רַאפ ןגירק ןענעק רשפא ךיא לעוװ ןכַאז ַײרד

 -וצ טשינ סע ןבָאה "ןעּבטעלָארּפ, ןופ םירבח יד ביוא ,ןעמעלַא רַאפ ןַײז טעוװ סָאװ

 ךיא סיייו ,טקורדעג ןעוועג טשינ ץעגרע ןיא ןענַײז ייז ביוא ?ןטוטַאטס, יד .טקישעג

 .ןגירק וצ ּוװ טשינ

 ןעמַאזצ ןרָאפ ןענעק ןטלָאװ רימ יצ ,טדערעג רימ טימ טָאה *סיסנערפ רעַײא

 -דעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןָאשנעװנָאק םעד בילוצ רָאנ ,דנַאברַאפנטַאר ןייק

 ןרָאפקעװַא ןענעק טשינ ךיא לעװ ,ינוי ןיא ךָאװ עטירד יד ןעמוקרָאפ טעװ סָאװ .ןדרַא

 -ַאזצ ןרָאפ ןענעק טשינ רַאפרעד ןלעוי רימ .ילוי טַאנָאמ ןיא יו רעַירפ ןענַאד ןופ

 !.ןעמ

 .טסירגעג קיצרַאה רימ טַײז

 .רמרמ ןמלק ,שירבח

 ןופ טּפױה ןוא רעלעטשטפירש רעשידִיי רעטמירַאב ,(1933:1879) (ןוימד:לעב) ףיטש םוחנ !

 העידי עטשרע יד ןעװעג זיא עמַארגעלעט יד .טוטיטסניא רעװעיק ןופ עיצקעס רעשיגָאלַאליּפ רעד
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 תוכ למ-יגו ר ה צ ש י ט ל װ ָא ס יד

 ןַײז ןופ לרוג ןשיגַארט םעד ןגעװ ןוא) םיא ןגעװ ךָאנ .טיוט ןַײז ןגעװ ןסַאטש עטקיניײיארַאפ יד ןיא

 .טוטיטסניא רעװעיק ןגעװ לקיטרַא עז (רעדניק ןוא יורפ

 ןיא ןלַאנרושז עשיראטעלָארּפ עטשרע יד .(1925:1924) ,"קַאטרַאּפס, ,"טנגוי; ,"עינזוקיגנויא -

 ,('ןעפטעלַארּפ, 'גרָארעבַײרש רעד ןופ) 'ןטוטַאטס, יד ןוא ,טריטקַאדער בָאה ךיא סָאװ ,קרָאיוינ

 .ךוב-עיצַאטרעסיד ןַײמ רַאפ טפרַאדעג ךיא בָאה

 .װעיק ןײק ןעמוקעג רימ ןופ רעטעּפש רָאי א ןזיא (יורפ ןַײמ) סיסנערפ

 ,רעלעטשטפירש רעטסּוװַאב ,"טַײהַײרפ, רעד ןופ רעטצברַאטימ רעקירָאײגנַאל ,רמרמ ןמלק !

 -ץערּפ ןוא -רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ("עדייז,) רענָאיּפ רעד ,רעטנרעלעג ןוא רַאטיױא ,רָאטקַאדער

 -ןטַאר ןייק רָאי עכעלטע ףיוא ןעמוק וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנַײא זיא ,עקירעמַא-(ןופצ) ןיא גנושרָאפ-עס

 יָאר ,רעװָאשװָאב ,יקסװעשטניװ ,טַאטשלעדע ןגצװ ןעגנושרָאפ ענַײז קורד םוצ ןטיירגוצ ןוא דנַאברַאפ

 סעיצקעס-רוטַארעטיל ןוא רעשירָאטסיה רעד ןופ ףליה רעד טימ ,ידנַא ןוא ןאמרעביל ןרהא ,דלעפנעז

 .עימעדַאקַא:טּפַאשנסיװ רעשינַיַארקוא רעד ןופ טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידִיי רעװעַיק ןופ
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 ,1932 ,27 יַאמ

 טוטיטסניא ַא ק -- ,ץנַארעמָאּפ א

 .ר.ס.ס.פ ,וועִיק -- 10 טכעגקביל

 :רבח רערעַײט

 -ּוקנָא טעװ סיסנערפ זַא ,ךעלגעמ .ןטלַאהרעד יַאמ ןט5 ןופ לווירב רעַײא
 .סורג ןכעלנעזרעּפ ַא ןבָאה ריא ךרוד ןיוש ריא טעװ ,ווירב רעַײנ ןַײמ יו רעַירפ ןעמ

 טוטיטסניא ןופ רָאטקעריד ,.ל ףסוי 'פָארּפ) גרעברעביל רבח ןיוש זיא רעה ךיא יוװ

 זיא ןפיטש רבח ןגעוו ןעלקיטרַא ןגעוו עגַארפ יד זַא ױזַא ,וועָיק ןיא קירוצ (.ּפ .א --

 .טנדרָאעגנַײא ךעלנײשרַאװ ןיוש

 די רעדייא ןגירק וצ ןעז ךיא לעװ "קַאמרַאּפס , ןוא "טנגוי , ,"עינזוק-גנוי , יד

 בָאה ךיא רָאנ .ויכרַא םענעגייא ןַײמ ןיא ךיז ןעניפעג ייז זַא ךעלגעמ .ןרָאפקעװיַא לעוו

 יד ןגערפנָא ךיא לע "ןוטַאמס, יד ןגעװ .ןכוזצפיוא סע טשינ טַײצ ןייק טציא

 ךָאד ייז ןטלָאװ ,טַאהעג סע ןטלָאװ ייז ןעוו .סע ןבָאה ייז יצ לפייווצ ךיא רָאנ .םירבח

 .טקישעג 09 ךיַײא

 -רַא עקיטכיוו ַאזַא טריפעגכרוד ןטרָאד טָאה ריא סָאװ ,ןדירפוצ קרַאטש ןיב ךיא

 .ןןטייקיטעט ענױזַא רַאפ ץַאלּפ רעד עקַאט זיא טרָאד זַא ,רימ טזַײװ סָאד .טעב

 -ַארת רעד ןופ ןַאקיסקעל, םעד רַאפ רעכיב עטקירדעג יד ןוא סעיפַארגָאיב ןגעוו

 :טעלָארּפ, ןופ םירבח יד ןכַאמ םַאזקרעמפיוא ךיא לע "רוטַארעטיל רעשירַאטעל

 !דלעטשוצ דלַאב סע ןרעדָאפפיוא ייז לעוו'כ ."ןעּפ

 .עזַײר ןַײמ ןופ טורשרַאמ רעד ןַײז טעװ סע ױזַא יוו יונעג טשינ ךָאנ סייוו'כ..

 ץוח ַא .געט עכעלטע ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ךיא לעװ ןָאדנָאל ןיא ,רעכיז זיא ךַאז ןייא

 ן-ָאפ ןַײמ רַאפ ךיוא ךיא ליוו ,ענליו ןופ עטייווצ יד ,םייה עטלַא ןַײמ זיא סָאד סָאװ
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 ץ גָאר עמָאפ ר עד נַא סקצלַא

 רעד ןופ לױײטּפָא ןשידִיי םעד ןיא ןכַאז עכעלטע ןקוקכרוד דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןייק

 .ייזומ ןשיטירב ןיא קעטָאילביב רעסיורג

 תאנה קרַאטש ןבָאה ןוא ביל ןבָאה סָאװ ,םירבח עטוג ןַארַאפ .טייקיניילק ַא ךָאנ

 ױזַא רימ ןריסערעטניא ןכַאז ערעדנַא עלַא רָאנ .ץרַאה סָאד רעווש ןכַאמ וצ ןופרעד

 ;צרַאה ןיא ָאי רימ טגיל טקנוּפ ןייא זיולב .טכַא ןיא טשינ סָאד םענ ךיא זַא ,קינייװ

 צנעק לע ךיא ױזַא יװ ,רָאפ טשינ ךיז לעטש ךיא .רעמיצ ַא ןגעוו זיא סַאד ןוא

 ךיז ןעק ךיא :.רעמיצ ןייק ךיז רַאפ ןבָאה טשינ לָאז ךיא ביוא ,טעברַא ןַײמ ןריפכרוד

 -ַאב סע רעדָא ,טגרָאזַאב ןבָאה טשינ סע ןלָאז םירבח יד זַא ,ןלעטשרָאפ טשינ ךייא

 דעדייא ווירב ַא ןבַײרש ךָאנ רימ טנעק ריא זַא ,קנעד ךיא .ןעמוק ןַײמ רַאפ ךָאנ ןגרָאז

 ןטלַאהרעד ןענעק סע לָאז ךיא ידכ ,ףכית רימ טבַײרש .ןרָאפּפָא לעו ךיא

 .ןסיסנערפ רימ ןופ טסירג

 ,רמרמ ןמלק רעַײא ,שירבח

 יַאילביביָאיב לטיט ןרעטנוא ךוב:עיצַאטרעסיד ןַײמ ןיא לײטּפָא ןַא זיא ..."ןָאקיסקעל, רעד ?

 .רעבַײרש 80 וצ טנעָאנ ןַײא טסילש סָאװ ,רעדילגטימ-ףןעפטעלָארּפ, יד ןופ עיפַארג

 בָאה ,װעַיק ןייק ןעמוק סרמרמ ךָאנ סָאװ ,םעדכרוד ןרָאװעג טזיילעג זיא םעלבָארּפ רעמיצ יד +

 ,ןענַײז יורפ ןַײמ טימ ךיא ןוא ,טוטיטסניא םעד רעביאנגעק רעמיצ םענייש ןַײמ ןבעגעגּפָא םיא ךיא

 זיא יז .הריד ריא ןופ רעמיצ ןרעסערג א ןיא ןעניֹוװ קעװַא ,הנמלא ספיטש םוחנ ןופ השקב רעד ףיוא

 ארומ טָאה יז ןוא ,טעטש ערעדנא ןיא ןעװעג ןענַײז רעטכעט יד ,ןיילַא ענייא ןבילבעג טלָאמעד

 ןדמערפ-דליו ַא קידנעטש ףיוא ןצעזַאב ןטרָאד ןוא ןעמענוצ ריא ַײב רעמיצ םעד טעװ'מ זַא ,טַאהעג

 -קירוצ ךיז ןבַײלק ןוא רעגריב רענַאקירעמַא ןענַײז רימ זַא ,טסּוװעג יז טָאה זדנוא ןגעװ .ןשטנעמ

 .ןטַאטש יד ןיא ןרָאפ
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 18. וא. 33 ,עירָאטַאנַאס ,"סינרויוב; ,ףוזריג ,םירק

 ז,חיסנערפ ןוא .סקעלַא םירבח ערעַײט

 ןסירג טזָאלעג ןעמעלַא ךיא בָאה ןקירע רבח וצ ווירב ַײרד עטשרע ענַײמ ןיא

 -9ַג ןיב'כ .טוטיטסניא םוצ טשינ וליפַא ,ןבירשעג טשינ םענייק ךיא בָאה רעדנוזַאב

 ,רעסעב ךיא ליפ טציא .ןבַײרש םוצ יו טליפעג טשינ ןוא טליקעגוצ קרַאטש ןצוי

 ,לווירב רעדנוזַאב ַא ךַײא ךיא בַײרש

 .סיוועג ךָאד ריא טסייוו .ןקירע רבח וצ ןבירשעג ןיוש ךיא בָאה "סינרויוב; וגעוי

 ,טוג ץנַאג ָאד זיא ,טלַאק טשינ זיא'ס ןוא ,טשינ טנגער סע ןעוו

 יֵליִד; רעװקסָאמ ַא גָאט ןדעי סױרַא רימ טקיש ,רעווש טשינ זיא ךַײא ביוא

 .גנוטַײצ עשיסור ןייק וליפַא ןפיוק וצ ןגירק טשינ ןעמ ןָאק "סוינריוב. ןיא ,ָאד ."סוינ
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 תוכ 'למייגור ה / 9 שיט ע װָא ס יד

 יז ריא טעז רעמ .ַײרעּפַאכ ַא טרעוו ,ןעגנוטַײצ לקעּפ ַא גָאט ןדעי סיִפָא ןיא טמוק'ס

 ,טשינ ןיוש

 .טסירגעג קיצרַאה עדייב רימ טַײז
 .רָאמרַאמ .ק רעַײא ,שירבח

 ןיא "עקװָאיטוּפ , ַא םיא רַאפ ןגָארקעג ןעמ טָאה װעיק ןיק ןעמוק סרמרמ ןמלק ךָאנ דלַאב }

 -טסַאג רעשיטעװָאס ןופ קורדסיוא ןַא יװ טשטַײטעגסיױא סָאד טָאה רע .םירק ןיא עירָאטַאנַאס ַא

 געט עכעלטע .שרעדנַא סעּפע טריסַאּפ טָאה ןתמא רעד ןיא .זיא רע טגײלעגנָא יװ ןוא טייקכעלדנַײרפ

 רַאטערקעס רעכעלטפַאשנסיװ ,רעטכעש .ל ןופ הריד יד ןלַאפַאב טכַאנַײב ןעמ זיא ןעמוק ןַײז רַאפ
 ןוא ,הריד סקירע סקַאמ ןופ טַײװ טשינ ,טלַאטשנַאןרעל םעד ןופ ףיוה ןיא עקַאט ,טוטיטסניא ןופ

 .סניא רעניש רעד .טתיממעצ טסנרע ןײלַא םיא ןוא טיוט םוצ ןסָאשרעד יורפ ןַײז טַאהיינ

 רעריפ רעד ,רַאיסַאק .ס ןופ ץנעדיער רעטַאװירּפ רעד טימ תונכשב ןענופעג ךיז טָאה ןינביטוטיט

 עג טעדרָאמרעד ןוא טריטסערַא רעטעּפש בגא זיא ןיײלַא רָאיסָאק) .ענַיַארקוא ףיוא ײטרַאּפ רעד ןופ

 ,ועשיטסָאּפ .פ .9 רעריפ-סגניריגער ןטײװצ ןטימ ןעמַאזוצ ,םיחצור עשיטסינילַאטס יד ןופ ןרָאװ

 ןרַאפ וויטָאמ רעד .טּפַאכעג טשינ לָאמנייק רעדרעמ ןוא רעלַאפנָא יד טָאהימ .(ןובירט-סקלָאפ רעתמא ןַא

 "ייועצ רעיײז ןעװעג ןענַײז טוטיטסניא ןופ רעטעבראטימ ץלַא .עירעטסימ א ןבילבעג ךיוא זיא לַאפנַא

 ַא ןכַאמ לָאז גנוריסַאּפ עכעלקערש יד זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה'מ .דרָאמ םעד ןופ טריקָאש ןוא טקיט

 ןעמ טָאה -- "דנַאלרעטַאפ ןשירַאטעלַארּפ, ןיא ןעמוק ןַײז ַײב דלַאב ןרמרמ ףיוא קורדנַײא ןרעװש

 ץכעלטפַאשנסיװ יד ןופ ץירָאטַאנַאס רעטסעב רעד ןיא טַײצ שדוח ַא ףיוא םירק ןייק ...טקישרַאפ םיא

 ..םעז רובעיש דע ענַיארקוא ןופ רעוט

 ,1934 .נַאי ןטס20 ,קסנימ

 !ץנַארעמָאּפ 'ח רעביל

 'ה טרַאװעגּפָא ךימ ןבָאה'ס .גָאטַײב רעגייז ַא סנייא ךָאנ בלַאה ָאד 'ןעמוקעגנַא
 !קירע (סקַאמ) 'ח זַא ,רימ ןגָאז ייז :,?דעבַאיטקָא , ןופ םירבח רָאּפ ַא ןוא ?יקסרוגַא

 -ײב טעּפש ,טנװָא ןיא ןעמיקנָא טשרע ףרַאד ?גרעברעביל (י) 'ח רָאנ ,ָאד ןייש זיא

 .טכַאנ
 ןסיסנערפ ןוא ךַײא וצ ןסורג עקיצרַאה

 ,רמרמ ןמלק רעַײא

 .טוטיטסניא רעװעיק ןופ עיסעס-רָאפסױרַא ןַא ןיא ןקילַײטַאב וצ ךיז ןעמוקעג ןיהַא זיא .מ .ק !

 ""ףָאקיסקעל, ךיוא ןוא ינרַאשט .ז ןופ װירב עז -

 .קסנימ ןיא גנוטַײציגָאט עשידִיי ?

 ,טוטיטסניא רעװעיק ןגעװ לקיטרַא עז ?

 .עכעלמעג סָאד *
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 ץנ א ר עמָאּפ ר עדגַא סקעלַא

 ש1

 .1935 לירּפַא ןטס30 .עװקסָאמ

 ,(וועַיק) ץנַארעמָאּפ רבח רעביל

 -וצ ןזומ לעוו'כ .טַײנַאב טשינ טרָאּפסַאּפ ןַײמ טָאה ליסנָאק (רענַאקירעמַא) רעד

 -גנישַאוו ןופ "ןָאשנעטסקעג עלעיצעּפס ַא ןגירק לעוו'כ ןדַײס .טסוגיױא ןיא ןרָאפקיר

 .קפס רעסיורג ַא זיא סָאד סָאװ ,ןָאט

 .טבילַאב טשינ עװקסָאמ ןיא זיא יקסרוגָא 'ח .תורצ עסיורג זיא ךוב ןַײמ טימ

 סייוו רע קיטנעק .טעברַא:ריטקַאדער רַאפ טנעטעּפמָאק גונעג טשינ םיא ןטלַאה ייז

 ןַײמ וצ סיוא סע טייג .שיטילָאּפ רעקירעד -- ןלַאפוצנַײרַא טשינ רע טרעטיצ .סע

 טרַאד סע טעװ רע .ךוב ןַײמ טימ ןעמַאזוצ ,קסנימ ןייק קירוצ קעװַא רע זיא .ּפָאק

 טָאה רע זַא ,ןגָאז טשינ לָאז'מ רעקירעד זיא םיא רַאפ .ןענעייל רעדיווװ ןוא רעדיוו

 טעברַא ןַײמ ןופ טעטילַאװק יד .ןצנעדנעט עשיטסיכרַאנַא עטבעלעגסיוא טשינ ךָאנ

 רַאפרעד ןיב'כ .טשינרָאג ,ךעלגעמ ,רעדָא רעקינייו ךעלריטַאנ םיא טריסערעטניא

 ןרָאפּפָא לעו'כ רעדייא קורד ןופ סױרַא טעװ ךוב-טַאטשלעדע סָאד יצ רעכיז טשינ

 ןיא ןדנעטשמוא עקיטציא יד רעטנוא ,ךָאד זיא ןכַאז עקירעביא יד ןגעוו !.ןענַאד ןופ

 ןענַאק לעוו'כ סָאװ ,קרעװ עקיטרַאפ עקיצנייא סָאד .ןדער וצ סָאװ ָאטשינ ,טוטיטסניא

 טעוו דנַאברַאפנטַאר ןיא טעברַא רָאי יױוצ ענַײמ ןופ עקירעמַא ןייק ןעגנערב ץקירוצ

 גטיוטמ ןקיטַײצירפ סיורפ ןַײמ ןופ טכירַאב רעד ןַײז ךעלגעמ

 ,טסירגעג קיצרַאה עדייב רימ טַײז .ןסיסנערפ סורג ןקיצרַאה ַא

 .רמרמ ןמלק רעייא

 בןשעטנַאר טימ ןעזעג ךיז ןָאמטלָאה ןוא גרעבנעטַאוו ,ימלַאט ןופ ןסורג

 ,"טַאטשלעדע דיװָאד, :ןענישרעד ָאי רעטעּפש ןענַײז ,רעכיב 2 שיטקַאפ ,ךוב-טַאטשלעדע סָאד !

 -- 2 דנַאב ;(עיפַארגָאיב) טַאטשלעדע דיוד -- רמרמ .ק :1 דנַאב .רעדנעב ַײרד ןיא קרעװ ענעבילקעג

 רעטירד רעד .1935 ,"סעמע, גַאלרַאפ ,עװקסַאמ -- עדייב .רמרמ ןמלק ןופ טלעטשעגפיונוצ ,רעדיל

 טשינ ןיוש רֶע זיא טוטיטסניא ןיא ןטסערַא 1926 יד בילוצ רָאנ ,קורד ןיא ןעװעג ןיוש זיא דנַאב

 ןבילברַאפ זיא .מ .ק ןוא טַײנַאב רעטעּפש טרָאּפסַאּפ םעד טָאה לוסנָאק רענַאקירעמַא רעד .ןענישרעד
 .װעַיק ןיא רָאי ַא ךָאנ ףיוא

 רעװעיק ַא ןיא ןברַאטשעג זיא ןוא ןגָאמ ןפיוא ןרָאװעג קנַארק גנילצולּפ זיא הרש יורפ ןַײז ?
 .רָאי 56 ןופ רעטלע ןיא ,1935 רַאורבעפ ןט2 םעד לָאטיּפש

 (1887'1962) ןַאמטלַאה לחר ןוא ( -1887) גרעבנעטַאװ (והילא) עילע ,( -1891) ימלַאט ןָאעל *

 .טעװַאס ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,"טַײהַײרפ , רעקרָאיוינ רעד ןיא רעבַײרש ענעזעוװעג ןענַײז

 ןאמטלאה לחר ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא ךיוא ,ןטכירַאב טיול ,ןענַײז גרעבנעטַאװ ןוא ימלאט .דנַאלסור

 רערעל ַא זיא שטנָאר .א .י .קרָאיײוװינ ןיא ןברָאטשעג ינוי ןטס20 םעד ןוא טרעקעגקירוצ ךיז טַאה
 .ךוזַאב ַא ףיוא עװקסַאמ ןיא ןעװעג טלָאמעד זיא סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא רעטכיד ןוא
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 תו כל מייגור ה 4.עש יט 9 װַָא ס יד

 ,1935 ילוי ןט15 ,קסדָאװָאלסיק

 ,ץנַארעמָאּפ 'ח רעביל

 טימ סעומש ַא ןבָאה וצ ךַײא רַאפ קיטיינ זיא ךַײא וצ תונעט סקיווָאנ 'ח ןגעװ.

 -לטיב (.א) ןוא עװקסָאמ ןיא ןייטשּפע אנכש ןוא ןָאדנַאל (חנ) ,ןַאמטלָאה (לחר) ח"ח יד

 טלָאמעד דָארג ןיב' .קרָאיזוינ ןיא --- 'לג"דא ןייטשּפע ךלמ ,לדנימ (.י) ,ןינול (.מ) ,ןַאמ

 ןעוו .(דנַאל ןרעביא רוט-עיצקעל ַא ףיוא ןרָאפעגמורַא) קרָאי-ינ ןיא ןעוועג טשינ

 -עג טשינ רוּפש ןייק גנַאל ןקיווָאנ 'כ ןופ ןיוש זיא קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעגקירוצ ןיב'כ

 ,טרעפטנעעג רימ ןעמ טָאה םיא ןגעוו עגַארפ ןַײמ ףיוא ."טַײהַײרפ, רעד ןיא ןעוי

 .' ןוויטָאמ עשימָאנָאקע בילוצ קעװַא זיא רע זַא

 רצ .עװקסָאמ ןיא ןעמוקעגנָא ןוז ןַײמ זיא רשפא .ןַאמטלָאה עט'כ טרינָאפעלעט

 .דַארגנינעל ןופ ןעמוקעג ןיהַא ךעלגעמ זיא

 ןסיסנערפ ןוא ךַײא וצ ןסורג עקיצרַאה טימ

 .רמרמ ןמלק רעייא ,שירבח

 יוװ ןוא ןרָאפקעװַא ןַײמ ךָאנ וועיֹק ןיא ןכָאװ ייוצ ערעייא ןגעו רימ טבַײרש .ס 9

 .עווקסָאמ ןיא ריא טגנערברַאפ

 ןיק קירוצ געװ ןפיוא ,עװקסָאמ ןיא ןעװעג ןיוש ןיב'כ ןעװ ןעמוקעג רימ וצ זיא ווירב רעד !

 -ןַײרַא ,?טַײהַײרפ, רעקרָאיינ רעד ןופ רַאטקַאדער ,קיװָאנ .פ טָאה טַײצ רענעי ןיא דָארג .עקירעמַא

 סָאװ ,םעד ןגעק טריטסעטָארּפ ףרַאש ןטרָאד טָאה רע .ייסעמע, ןופ ייעיצקַאדער ןיא ווירב ַא, טקישעג

 ןופ "ןעגנאגעגקטװא ןעװעג, רֶע זיא 1924 רָאי ןראפ זא ,טקורדעג ןעװעג זיא "ןעּפטעלָארּפ , ךוב ןיא

 ,ךַאז אזַא ןײלַא ןבַײרש וצ... :לװירב סָאד טקידנערַאפ טָאה ןוא ,טנקיילעג סָאד טָאה רע .ײטרַאּפ רעד
 ײניַארקוא רעד ןופ עבַאגסיױא ןַא ןיא .טײקכעלטרָאװטנַאראפמוא -- זיא ,םענייק ַײב קידנגערפ טשינ

 ,סנטשרע .ןסָארדרַאפ קרַאטש סָאד טָאה רימ ."ןריסַאּפ טרָאטעג טשינ סיװעג סע טָאה עימעדַאקַא רעש

 "ער רעלעיציפָא רעד יװ ,ןבַײרש ױזַא ןסייהעג ןוא עטכישעג יד טליײצרעד רימ רמרמ טָאה סָאד לַײװ

 .ןבירשעג דלימ וצ רָאג ןעװעג סָאד זיא ,סנטײװצ .ךוב ןיא ייסעיפארגָאילביב'ָאיב, ענַײמ ןופ רָאטקַאד

 -בוּפערישידַיי םוצ "טַײהַײרפ, רעד ןופ ןפָאלטנַא טלָאמעד זיא רע זַא ,ןרַאװעג טלייצרעד טשינ זיא'ס

 "יקוליח עשיגָאלָאעדיא רעדָא ,ןוװיטָאמ ענַײּפ בילוצ טשינ רָאג ןוא ,ַאגאקיש ןיא 'ירעירוק , ןשינַאקיל

 טָאה וירב םעד ןיא .תודע טגָאז רמרמ יװ "ןװיטָאמ עשימָאנַאקע, בילוצ טושּפ-טסָארּפ רָאנ ,תועד

 רעד ןופ יגנולדַאט עגנערטש, א ןגָארקעג םעד רַאפ טָאה רע זַא ,סנגיל ליפ ױזַא טקָארבעגנָא 1 9

 קרַאטש םעד רַאפ ךימ יי-.פ .מ, רעד ןופ רָאטקַאדער רעד טָאה ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ רעבָא .ײטרַאּפ

 -יפ ןוא טַײצ עגנַאל א טּפעלשעג ךיז טָאה ןינט רעד .קרָאיוינ ןיא ןעמוקקירוצ ןַײמ ךָאנ טפדורעג

 -ַארט ַא רימ רַאפ זיא סָאד ןקירע ןוא ןומרמ טימ ץנעדנַאּפסערַאק ןַײמ ןיא ךס א רעבירעד טריריג

 רָאנ .ןטכיזניה ךס א ןיא עטכישעג עקידנרעלַאב ןוא עטנַאסערעטניא רָאג'זיב א ךיוא רעבָא ,עשיג

 .ץַאלּפ ןרָאּפש וצ ידכ ,ןבַײרש טשינ ךס ןייק םעד ןגעװ ליװ ךיא
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 ץנ ַאר עמָאֿפ ר עדנַא סקעלַא

|? 

 .1935 ילוי ןטס25 ,וועִיק

 ,ץנַארעמָאּפ 'ח רעביל

 ?עוו ריא זַא ןרעה וצ ןדירפוצ ןעוועג ןיב'כ .ןטלַאהרעד טנַײה ווירב רעַײא

 ןיק קירוצ געװ ןפיוא) טעטש-טלעוו יײר ַא ךרוד עזַײר ענַײּפ ַאזַא ןעמענ-עטנוא

 .(.9 .א -- עקירעמַא

 טַאה ,סנטשרע .רעלעפ ןשיטילָאּפ ַא ןעגנַאגַאב קיווָאנ 'ח זיא גנוניימ ןַײמ טיול

 -ָאק טנָאקעג טָאה ,טַײהַײרפ, יד רעדייא ןפַײרגנָא טפרַאדעג טשינ ווירב רעַײא רע

 טפרַאדעג רע טָאה ,סנטייווצ .ךעלטיפַאק לג"דא "?עדַאיקיוװיײיל, רעד ןגעוו ןריטנעמ

 -עד זיא ײטרַאּפמָאק יד .1923 ןופ ײטרַאּפמָאק רעד ןגעוו רעקיטכיזרָאפ ןקירדסיוא ךיז

 רעד ןיא טפַאשרעטערטרַאפ עשּפיה ַא טַאהעג ןוא שידרערעטנוא ןעוועג ךָאנ טלָאמ

 יד .רעריפ ןעוועג טשינ ךָאנ טלָאמעד זיא ןָאטסווַאל (יעשזד) ."ײטרַאּפ סרעקרָאװ)

 ןופ !דנַא"א רעפעפ (ןאשזד) .לג"דא גרעבנטור ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג זיא טפַאשרעריפ

 -ירד .1928,9 ןיא יוװ ןטסינומָאק ערעדנַא רָאג ןעוועג טלָאמעד ךָאנ ןענַײז םירבח ענַײז

 טסינומָאק ַא ןופ ןבירשעג זיא ךוב סָאד זַא ,טכַא ןיא ןעמענ טפרַאדעג רע טָאה ,סנט

 -עדָא ןקעדרַאפ טרָאטעג טשינ טָאה'מ ּוװ ,עיצקַאדצר רעשיטסיװעשלָאב ַא רעטנוא ןוא

 טשינ ךעלנעזרעּפ ךַײא רַאפרעד טָאה רע .טקַאפ זיא'ס ןכלעוו ַא ןריקַאלרַאפ וליפַא

 לעװ ,עיצַאמרָאפניא ענעי ןבעגוצ טימ ןענעגונַאב ךיז טושּפ רָאנ ,ןפַײרגנָא טפרַאדעג

 ,רבח רערעטלע ןַא ,ךיא ךיוא עכלעוו ןוא ,טסּוװעג טשינ טָאה ,רבח רעגנוי ַא ,ריא

 ןטקַאפ עלַא ןעניפעגסיוא ןענָאק רעכיז ריא טעוו סלַאפנלַא .לָאמ ןטשרע םוצ יז רעה

 -עװשג רעד ןופ םירבח יד טימ ךיוא ןדערכרוד ךיז טנָאק ריא .קרָאי-וינ ןיא יונעג

 (.מ) 'כ .דנַא"א דלַאווכוב (.נ) ,שטידוי (9פ) ,ןַאמצלַאז (.ר) יװ ,"וט רעבמאנ, רענעז

 .זיא ןַאטלוס (.י) 'כ .דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןייק ןרָאפעגּפָא ןעוועג ךיז טכוד זיא ןיגלָא

 רענַײװו (םַאיליװ) 'כ ,ָארויב רעד ןופ דילגטימ ןייק ןעוועג טשינ טלָאמעד ,רימ טכוד

 -סָאד .ןעקנעדעג טוג סע לָאז וואזַאמלַא (.ש) 'כ זַא ,ךעלגעמ .טיָארטעד ןיא ןעוועג זיא

 יד) ןַאמלטימ ,ַאּפשנירג .לַאקַאב (.מ) םירבח רעגַאקיש יד ךיוא .ץַאק (.מ) 'כ ןכַײלג

 .ץרוק .(קינייו ייז ןופ ךיא סייוו טנַײה .עקיטעט ןעוועג טלָאמעד ןענַײז ייווצ עטצעל

 נוטַײצ ערעדנַא ןוא ?טַײהַײרפ, יד ,ײטרַאּפ רעד ןופ וויכרַא םעד טימ ,עקירעמַא ןיא

 -עגטסעפ לָאמעלַא רַאפ לָאמניײיא לָאז ןוא ןרעו טרעלקעגפיוא יונעג ךַאז יד ןָאק ,ןעג

 סע ןָאק ךַײא ןרָאי ענעי ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ (סקיטקַאט) ןעגנוריפ יד ןרעװו טלעטש

 סע וכלעוו ןריטידערקסיד וצ העדב טָאהעג טשינ רעכיז טָאה ריא .ןדַאש טשינרָאג

 -ןגרָאמ, רעד ןופ עיגעלָאקדער רעד ןיפ טרפב ןוא *ןעפטעלַארּפ, ןופ דילגטימ זיא
 ' "טייהַײרּפ
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 תו כ למ -יגור ה 9 ש יט ע װאס יד

 .רעטסעוװש רעַײא ןוא ןסיסנערפ וצ ןסורג עקיצרַאה

 .רמרמ ןמלק רעַײא

 ןענַאד ןופ ּפֶָא ךיא רָאפ ןטס30 םעד :סורג רעַײא רַאפ ךַײא טקנַאד ןוז ןַײמ .פ 9

 ריא סָאװ ,םירבח רענַאקירעמַא ערעדנַא יד ןוא סרענטַאלפ יד רימ ןופ טסירג

 ,קסנימ ןיא טפערט

 ךיוא טָאה רֶע ןכלעװ ןיא ,(6 ווירב עז) "עיצקַאדער ןיא ווירב, סקיװָאנ .ּפ וצ ךיז טיצַאב סָאד }

 זיא לֶעיציּפָא זַא ןוא ,תועד-יקוליח עשיגָאלָאעדיא עטשרמולכ בילוצ ןפָאלטנַא זיא רע זַא ,טהנעטעג

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיוא טשינ רע

8 

 .1935 22/וא ,וועיק

 ,ץנַארעמָאפ רבח רערעַײט

 -עד זיא רימ .געוו ןיא ןיוש ךָאד ייטש'כ .ְךַײא ןופ ןרעה ךעלַײרג ךיז טליוו רימ

 ןלױּפ ןיא רעדנוזַאב ?עזַײר יד ןעגנַאגעג ךַײא זיא יו (1 :ןסיו וצ קיטכיוו רעביר

 ןוא גנוגעװַאב רעזדנוא ןענופעג ריא טָאה יװ (2 ;רעטסעוװש ַא ענַײמ ןכוזַאב לעוו'כ ּווו

 -ַאּפ ןוא קעטָאילביב רעַײא טריפעגרעבירַא ריא טָאה יו (3 ;!םירבח ענלצנייא יד

 סָאװ ,ךוב ןדעי רַאפ 'טיל 'װַאלג ןופ שינעביולרעד ַא ןבָאה ןיוש ןעמ זומ טציא) ?ןריּפ

 ,(דנַאלסיוא ןייק טקיש'מ

 עטלַא יד .טעװעטסוּפ רעמיצ-ןטנַאריּפסַא רעד .ליטש טציא זיא טוטיטסניא ןיא

 .ָאטשינ רענייק ךָאנ זיא רעַײנ רעד ןופ .טפַאשעגּפָא זיא רוטנַאריּפסַא

 יליפַא בָאה'כ .טנַאלּפעג בָאה'כ יװ טשינ סױרַא זיא !רעדיל ךוב סטַאטשלעדע

 ןיק רימ טָאה'מ .טיטעּפ ןיא ןבעגעג טשינ ןרעװ ןטנַאירַאװ יד זַא ,טסוװעג טשינ

 וא עיצקַאדער רעד ןופ ןעמענ יד ןלעפ'ס זַא ,זיא ףוס רעד .ןזיוועג טשינ רוטקערָאק

 : .רעלעטשנעמַאזוצ םענופ

 ןבעגעג טשינ ךָאנ רימ ןעמ טָאה "באנסניא, םעד טָאטשנָא םָארק עַײנ ןייק

 ןכַאז ערעדנַא ...טיציפעד רעד טסקַאװ .ךַאפַײרד ןוא ךַאפייווצ ץלַא טציא ךימ טסָאק

 רימ זיא רַאזַאב ןפיוא ןייג ןוא םָאנָארטסַאג ןיא רעמ טשינ סנטצעל ךיא גירק ,ךלימ יו

 טשינ ,רעטניו ןטצעל יו רערעוװש ןבעל סָאד ךעלנעזרעּפ רימ זיא .ךעלגעמ טשינ

 .רעסעב רדסכ ָאד טרעוװו ללכב סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג

 :ןסיסנערפ ןוא ךַײא וצ ןסורג עשירבח עקיצרַאה טימ

 .רמדמ ןמלק רעַײא

 .דנַאב רעטייווצ רעד }

 םעניא רֶע טָאה ,קרָאיויג ןייק װעיק ןופ הנתמ ַא טקישעג רימ טָאה רע סָאװ ,ךוב םעד ןיא ?

 ."רמרמ ןמלק ןופ טלעטשעגפיונוצ, :קיטנעהנגייא ןבירשעגנַײרַא טאלב-רעש
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 ץ נאר ע מָאפ ר עד ננַא סקעלַא

9 

 .1935 28 וא ,וועִיו

 ,ץנַארעמָאּפ רבח רעביל

 ייירב ערעייא ךיוא ןעמוקעגנָא ָאד ןענַײז טנַײה .ןטלַאהרעד ןטכענ ווירב רעַײא

 רָאּפ ַא וצ ןבַײרש וצ טנַאלּפעג באה'כ :.רעצכעז ןוא 'ווָאכָארָאג ,קירע םירבח יד וצ

 טימ ,רעבָא ,רימ טגָאז ,ןטַארַאב ךיז בָאה'כ ןכלעוו טימ ,קירע 'ח .ךַײא ןגעוי םידבח

 ץלַא ןבָאה ןיוש ריא טעװ ,קרָאי-וינ ץייק ןעמוקנָא טעװ ווירב ןַײמ זיב זַא ,טכער

 ךיא לעװ םעד ןגעוו ווירב ַא קיטיינ ןַײז טעוו'ס ביוא ,רעבָא ,לַאפ םעניא .ןכילגעגסיוא

 .ןָאט ןרעג סע

 לקיטרַא ןַא רַאפ סָאװ טשינ ךיא סייוו .וועיֵק ןיא ָאטשינ טציא זיא ןוָאכָארָאג 'ח

 ןוטרעד טסייו קירע 'ח .'טַײהַײרּפ-ןגרָאמ, רעד וצ טקישעג טָאה טוטיטסניא רעד

 -רעד טָאה רע יצ ןדער םיא טימ ךיא לעװ ןעמוקקירוצ טעװ ווָאכַארָאג 'ח ןעוו .טשינ

 .ײנסָאדנופ ןקישוצ סע .,עיּפָאק ַא ןופ

 -ירעד סייוו'כ :םישדח ַײרד ןיוש ןָא רעמ טשינ ָאד טמוק עסערּפ *עכעלטנַײפ יד

 ןעז טשינ טציא ךיוא סע ןָאק ןוא ןבירשעג טָאה 'ינודקומ סָאװ טשינ רעב

 ,כנטשרע .רעלעפ ַא ןעגנַאגַאב זיא רע זַא ,טלַאה'כ .ןעזעג ןיוש לווירב סקיווָאנ 'ח

 זיא'מ סָאװ ,ךָאד זיא רקיע רעד .ןעוועג 1922 ןיא זיא'מ סָאװ ,רַאפעג ןייק טשינ זיא

 םענופ סערגנָאק ןט7 ןפיוא .ףױרַא גרַאב רדסכ טייג'מ ןעוו ,טרפב ןוא 1935 ןיא

 ןעועג טשינ 1932 ןיא וליפַא ךָאנ ןענַײז סָאװ ,ןטַאגעלעד ןעוועג ןענַײז ןרעטנימָאק

 -ָאיב ערעייא טימ דלימ רעייז ןעוועג טַײז ריא זַא ,ךָאד זיא תמא רעד ,ןטסינומַאק ןייק

 ריא .ןטַײהלצניײא ןיא ןַײרַא טשינ ןוא ןכַאז ףיוא טַײטעגנָא זיולב טָאה ריא :סעיפַארג

 יז ןעו ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא ןַײרַא ןענַײז ענעי ןעוו ,ןטקַאפ יד ןבעגנָא טזומעג טָאה

 סע טניימ רעבַײרש ַא ַײב) ןעייר יד ןיא ןענַאטשעג טשינ -- טדערעג דלימ -- ןענַײז

 ןיא עּפורג רעקניל רעד טימ רעטעברַא ןַא ַײב יו טקנוּפ ,"?טַײהַײרפ, רעד טימ ךיוא

 -לשלָאב רעד ןיא ןטנעדעצטרּפ יד טיול טלָאװ ,סע ןגַײװשרַאפ ,וו"זַאא ("ןָאינוי; רעד

 טגָאזעג ךייא סע ךַײא בָאה'כ .דניז ַא רַאפ ןרָאװעג טנכערעג ךַײא ײטרַאּפ רעשיטסיוו

 -ױרעד ריא יוװ ,טּפירקסונַאמ רעַײא טקילבעגכרוד בָאה'כ ןעוו ,קירוצ רָאי ַא רעביא טימ

 ןעטיוועינַאמ דוד תורצ לפיוו רעכיז ךָאד טסייוו ריא .ווירב ערעַײא ןיא רימ סע טנָאמ

 רעד וצ טײקירעהעגנָא ןַײז חוכמ ןבַאגנָא ענַײז ןיא תועט ַא רַאפ טַאהעג ַאד טָאה

 ַא טימ ןענעגונַאב טנָאקעג רעבירעד ךיז טָאה קיווָאנ 'ח .ײטרַאּפמָאק רענַאקירעמַא

 טָאה ,"רעירוק, ןיא טעברַאעג טָאה רע סָאװ ,טקוקעג טשינ זַא ,גנוקרעמַאב רעצרוק

 -סיוא טשינ ךיוא םיא טָאה'מ זַא ,"ײטרַאּפ סרעקרָאװ, רעד ןופ טרינגיזער טשינ רע

 ללכ רע טָאה ַײברעד .1923 ףוס טניז ,דילגטימ ַא רע זיא שיטקַאפ זַא ױזַא ,ןסָאלשעג

 ןגעק רעדַא ךעלנעזרעפ ךַײא ןגעק גנוקרעמַאב עטסדנימ יד ןכַאמ טפרַאדעג טשינ
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 תו כל מ -יגו ר ה ָצלש יט 9 װ ָא ס יד

 -רעביא יװ ,ןילַא טציא ןיוש טייטשרַאפ רע זַא ,רעשמ ךיז ןיב'כ .סעיפַארגָאיב ערעַײא

 רֶע זַא ,ןלעטשרָאפ טשינ ללכ ךיז ךיא ןָאק סלַאפנלַא .ןעוועג זיא לווירב ןַײז טלַײאעג

 טָאה רע וליפַא ביוא ,טפַאשטנַײרפמוא זיא'ס עכלעוו ןזַײװסױרַא םעד תמחמ ךַײא לָאז

 .קיטירקטסבלעז ןייק (ךיז טריפ ָאד יוו) טדנעוװעגנָא טשינ

 ןייג וצ ּפָא ךיז גָאז'כ ּוװ ,1924 ןופ ?טַײהַײרפ, רעד ןיא ענַײמ גנורעלקרעד יד

 רעזדנוא ןופ בייהנָא רעד ןעוועג טשינ זיא רענגעק טימ םרָאפטַאלּפ ןייא ףיוא ןדער

 (1922 רעמוז בייהנָא) גנוציז ַא ףיוא .טריציטקַארּפ רעִירפ ךָאנ סע ןבָאה רימ .קיטקַארּפ

 ,רָאװעג ןסָאלשַאב ךעלקירדסיוא ןיא ײטרַאּפמָאק רעד ןופ ָארויב רעשידִיי רעד ןיא

 ךיז ןָאק'כ .עסערּפ רעכעלרעגריב רעד ןיא ןטעברַא טשינ רָאט זדנוא ןופ רענייק זַא

 רעד ןיפ ץיצַארעדעפ רעשידִַיי רעד ןיא סולשַאב ןכעלנע ןייק ןענָאמרעד טשינ רעבָא

 .?ײטרַאּפ סרעקרָאוי;

 טסייה'ס ,עיצקעס רעשידִיי רעד טימ ךַאז יד ןעמענפיוא ריא טפרַאד טעברַא ןגעוו

 ןט19 ןופ) טשרע טנעז ריא .ןעלפייווצרַאפ טשינ רעבָא טּפרַאד ריא .ָארויב רעד טימ

 טשינ ריא טנָאק ,קרָאי-וינ ןיא קירוצ ןעװעגּפָא ןכָאװ ייווצ ('טּפעס ןט2 ןזיב טסוגיױא

 ןענַאד ןופ טדערעגפיוא טשינ ךָאד ךיז ריא טָאה וצרעד .טנדרָאעגנַײא ןַייז ךיִג ייזַא

 סיוועג ךיז טעוי ריא .טומ םעד טשינ טרילרַאפ .טַײצ ןעמענ ךָאד סע זומ ,טעברַא ןגעוו

 ,סעַײנ עכעלַײרפ ךַײא ןופ ןבָאה ךָאנ לעוו'כ ןוא גנוגעוװַאב רעד ןיא ןסַאּפנַײרַא רעדיוו

 ןסורג יז 137 .רב רעזדנוא ןיא "בוט-םוי; רעד ןעוועג זיא יװ ,רימ טבַײרש

 .ןעזעג רָאנ בָאה'כ ןעמעוו ןבעגעגּפָא ערעַײא

 בָאה'כ ?ןענופעגסיוא ךַײא רע טָאה :.ןזיוהנירג 'ח ךרוד לווירב א ןבירשעג ךַײא

 -טיגַא ענױזַא ןופ טַײצ יד רעבירַא ןיוש זיא ָאד .ָאירַאנעצס ןַײז ןגעוו סורדרַאפ ליפ

 ,גנומיטש רעדנַא ןַא ןופ רָאג ןכַאז טציא ָאד טזַײװ'מ .טסנוק ענייר טגנַאלרַאפ'מ ."סעק

 ,ןכַאז רענַאקירעמַא ייווצ יד .ןבעג וצ ןעמעוו טשינ יװ ַײס סע ךיא בָאה וועִיק ןיא ַאד

 עגונב שיטסימיסעּפ ךיוא ןיב'כ .ןַײרַא םי ןיא יו ןענַײז ,ןבעגעגקעװַא ָאד בָאה'כ סָאיו

 ךָאנ טלמיש טעברַא-ןַאמרעביל ןַײמ זַא ,טסייו ריא .עװקסָאמ ןיא ןצעּפס עשידִיי יד

 רע ןוא סעמַארגעלעט ןוא ווירב טקישעג םיא ןבָאה רימ ".ץעּפס רעװקסָאמ ַא ַײב ץלַצ

 .םישדח ףניפ ןיוש סע טלַאה רע שטָאכ ,טשינ טרעפטגע

 ןטשרצ םעד טניז זַא ,סיוועג ןיוש טסייוו ריא .רעסעב טרעוו עגַאל עשימָאנָאקע יד

 ךיוא סע ךיא לעװ לָאמ סָאד .וו"זַאא רעקוצ ,רעטוּפ ,טיורב רעקיליב ןרעוו רעבַאיטקָא

 ַא לבור קיצרעפ טימ טעשזדויב ןַײמ ןרענעלקרַאפ רימ טעוו'ס .ןליפרעד ךעלנעזרעּפ

 ןעמוק ףרַאד'מ רָאנ ,םָארק ןיא ןעמ טגירק ךלימ .קיצפופ טימ ךיוא רשפא ןוא שדוה

 .טסּוװעג טשינ טַײצ ךָאװ ַא סע בָאה'כ .ירפ רעד ןיא

 "בא טעוו'ס ןעוו .טרעהעג אמתסימ ןיוש ריא טָאה רעדיל-סטַאטשלעדע ךוב ןגעוו

 ביוא ןקיש ךַײא סע ךיא לעװ (עיפַארגָאנָאמ ןַײמ טימ) דנַאב רעטשרע רעד ןעמוק

 ןקיש וצ ךַײא ידכ ,רעדיל יד ןפיוק ךיוא ךיא לעווי ,גנולדנַאהכוב ןיא ןַײז ָאד טעוו'ס
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 ןיוש טסייו ריא .טוטיטסניא ןיא ץוח ,ןעז וצ טשינ ךָאנ סע זיא לַײװרעד .דנעב עדייב

 ַא ןכָאה דנַאלסיױא ןיא טקיש'מ סָאװ ,ךוב ןדעי רַאפ ןעמ זומ טציא זַא ,אמתסימ ךיוא

 ."טילװַאלג, ןופ שינעביולרעד

 ךַײא טעװ ווירב ןַײמ ןעוו זַא ,ףָאה'כ .סורג ריא רַאפ ןסיסנערפ סורג ןקיצרַאה ַא

 ןעינַאס טבַײרש ריא ןעוו .ַײברַאפ ןַײז ןָאזעס "רעוויפ-ייה , רעד ןיוש טעוװ ,ןכיירג רעד

 ,שירבח ךַײא ןסירג עלַא .רימ ןופ יז טסירג ,(.8 .א -- רעטסעוװש ןַײמ)

 .רמרמ ןמלק רעַײא

 :קעװַא ןַײצ ךָאנ ןבירשעג טָאה .ג .ג .טוטיטסניא רעװפיק ןגעװ לקיטרַא עז) װַאכַארָאג .ג 1

 זַא ,טהנעטצג רֶצבָא טָאה קיװָאנ .װעיק ןיא טצברַא ןַײמ ןגעװ טַײהַײרּפ , רעד וצ לקיטרַא ןַא ןרָאפ

 ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא לקיטרַא רעד

 .וירב ןַײז טז ?-

 .עסערּפ עשיטסינומָאק-טינ עשידִיי יד טניימעג ?

 ."ןעפטעלָארּפ , ךוב ןגעװ לקיטרַא ןַא סינודקומ .א רייז 1

 רעבַײרש ,קָאטסילַאיב ןיא 'ידנוב, ןופ סרעדנירג יד ןופ רענייא ,(1954:1869) ןייהנירג ביל 5

 :טעברַא ןַײז ןיפ ןלײט .פ .מ, רעד ןיא טקורדעג ךיוא ,רעצעזרעביא ,ןעגנולייצרעד ,ןרושָארב ןופ

 ."קיגַאמ ןוא ַײרעלטסניק'ץרַאװש ,םזילַאוטיריּפס ,ףושיכ.

 .יקסרוגָא (םעס) לאימט טניימעג *

10 

 .1935 8, אוו .וועִיק

 ,ץנַארעמָאפ .ַא רבח רעביל

 .רעבַאיטנעס ןטס28 ןרַאפ ווירב ןַײמ ףיוא רעפטנע רעייא ףיוא טרַאוװעג בָאה'כ

 יעג; .-עבמעווָאנ ןט7 םעד טליקעגוצ קרַאטש ךיז .טנוזעג טשינ ןעוועג ךיוא ןיב

 ןױש ךיז ליפ'כ .עטָאלב ןוא ןגער ןיא טכַאנרַאפ רעגיײזַא ריפ םורַא זיב *טשטרַאמ

 .ךָאנ טרעטַאמ טסוה רעד זיולב .רעסעב

 -עב 'כ .רעצעלּפ"ןרעל ענעדיישרַאפ רעביא טײרּפשעצ ךיז ןבָאה ןטנַאריּפסַא יד

 ישר ןענַײז :יקצינדעלעוו (םהרבא) ןוא סאדנעב (דוד) .ץניוװָארּפ רעד ףיוא זיא יקנעל

 םייהרעד ןיא ןטעברַא :ָאריּפַאש ןוא רעטיור .עיצקעס-'טיל רעד ןיא ןטנעטסיסַא ןרָאװ

 -יצ-ןטנַאריּפסַא רעד .ָאטשינ ןענַײז ןטנַאריּפסַא עַײנ ןייק .סעיצַאטרעסיד ערעייז ףיוא

 טימ ןעמונרַאפ ןג:ַײז ?סעדלָאה (רזוע) ןוא קירע .רעמיציזַײּפש רעד טציא זיא ועמ

 טעברַא ןוא ןרעװָאשוװָאב וצ ריפנַײרַא םעד טקידנערַאפ טָאה -+וָאליב ;סכילע-םולש

 (.ד) .טריטקַאדער ףַאטיוװעל ,רעּפלַאה ךוב ַא ןבעגסױרַא ךיוא טעוו'מ ,:ןרידַאנ ףיוא

 ןלעוו ןטעברַא עדייב יד) .ןָאקטיווק ףיוא יקצירעשזימ ;ןשיקרַאמ ףיוא טעברַא דנַאלרוק

 רַאפ רענעלפ עיינ ָאד ןענַײזס לַײװ .ןרעו טקידנע-ַאפ טשינ טציא ךעלגעמ רעבָא

 -רעסיד ןַײז ףיױא טעברַא סאדנעב ;(עיצקעס-'טיל רעד ןופ גנוציז רעקידנעמוק רעד
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 תוכ לט -יגור ה 4 צשיט ע װָָא סס י ד

 -ַיַארקוא) יד .(טעברַא-ןטנַארָאבַאל) טסקעט רעוָאשווָאב ןפיוא --- יקצינדעלעוו .עיצַאט

 .סניא םענופ םַארגָארּפ-עיצקודָארּפ םעד טרעדנעעג קרַאטש טָאה עימעדַאקַא (עשינ

 ןקירָאי:20 םוצ ןטעברַא עקידנסַאּפ ןטיירגוצ זיא עיצַאטנעירָא יד .1926 רַאפ טיטיט

 -םולש יװ ,טקידנערַאפ ןרעוװ ןטעברַא ענעבױהעגנָא 'טכַאמ-ןטעװָאס רעד ןופ טרובעג

 .'לג"דא ןַאמרעביל ,יקסוועשטניוו ,דלעפנעסקא ,סכילע

 ,טגָאז קירע 'ח .ווירב ןבירשעג ךַײא ןבָאה עקינייא .ןסורג ערעייא עלַא ןבעגעגּפָא

 ןט19 ןיא 'טיל ידי רעד ןופ ךוברעל ןַײז טקישעג ךיוא ןוא ןבירשעג ךַײא טָאה רע

 סנינעל לייט ַא טקישעג ןיוש ךַײא טָאה טוטיטסניא רעד .ךַײא ןסירג יז ןוא רע .היי

 ןליפַא ךָאנ ךיא בָאה דנַאב ןטשרע םעד ?2 'ב ,טַאטשלעדע ןטלַאהרעד ריא טָאה .קרעוו

 סשטנָאר (א .י) .קיטרַאפ זיא רע יװ ןכָאװ עכעלטע ןיוש זיא'ס שטָאכ ,ןעזענ טשינ

 בָאה'כ ?ןעועג סע זיא רעמונ ןכלעוו ןיא רימ טבַײרש *.ןעזעג טשינ ךיא בָאה לקיטרַא

 -קירוצ םיא לעוו'כ .ןעמוקעגקירוצ רע זיא ,"ןעפטעלָארּפ , םוצ *לַאנגיס, םעד טקישעג

 ןגירק זומ'מ .טַײצ ןעמענ טעוו'ס רָאנ ,"טַײהַײרפ ןגרָאמ , רעד ןופ סערדַא ןפיוא ןקיש

 .שינעביולרעד עַײנ ַא

 סנינעל טנרעל סָאװ ,רערעטלע ןַא (1 :ייווצ ןיא טלייטעצ זיא רַאנימעס רעזדנוא

 ריא טסייוו סעַײנ ענײמעגלַא ?.עטכישעג-ייטרַאּפ טנרעל סָאװ ,רערעגנִיי ַא (2 ;קרעוז

 רימ ַײב .ו"זַאא ,טיוט סעקרָאיוועװ ,ץנערעפנָאק-רערעל עשידִיי יד :עסערּפ רעד ןופ

 .ּפָא רָאפ'ב רעדייא רעמ סָאװ ןקידנערַאפ וצ ךיז גָאי'כ .טַײצ-"יזיב, טציא זיא

 "טַײהַײרפ-ןגרָאמ, רעד ןיא לקיטרַא רעַײא ?טציא טבעל ריא ױזַא יוװ ,טבַײרש

 ןשידִיי םעד ןיא סרוק רעד .?טסערּפעגסיױא/, ןיוש ךיז טָאה ץלַא זַא ,ןביילג רימ טכַאמ

 טקנוּפדנַאטש ןלעירעטַאמ ןופ :?עלעטש ןייק טשינ זיא טעטיסרעווינוא-רעטעברַא

 ,ריא טָאה ::"ףמַאק ,, רעדַאנַאק ןיא עלעטש יד .רערעל-לוש ַא ןַײז וצ רעסעב ןיוש זיא

 עשיטילָאּפ ליפ רָאג ןוא שזיטסערּפ ךס ַא טיג יז .ןעמעננָא טפרַאדעג ,גנוניימ ןַײמ טיול

 יד טוג סייוו ןוא עדַאנַאק ןיא ןעוועג לָאמ ךס ַא ןיב'כ .ןטייקכעלגעמ עשירַארעטיל ןוא

 םעד סלַא טשינ ןוא ןעגנוגנידַאב ערעדנַא טלעטשעג ךַײא טָאה'מ ןדַײס .עיצַאוטיס

 .ךַײא רַאפ טניולעג טשינ ךעלקריוו סע טָאה ןַאד .רָאטקַאדערטּפױה ןלעיציפָא

 .ןסיסנערפ ןוא ךַײא וצ ןסורג עקיצרַאה
 .רמרמ ןמלק רעַײא

 ענַײמ ןגָארקעג טָאה רע יצ םיא טגערפ :?,ןענַאמלטיב 'ח ןעז טנָאק ריא בױא ס 9

 טשינ זיא רימ זַא ,םיא טגָאז ?קרָאי-וינ ןייק טקישעג םיא בָאה'כ סָאװ ,ווירב

 .םיא ןגעוו ןגָאז טשינרָאג יז ןָאק'כ ןעוו ,ןרעטלע ענַײז ןכוזַאב וצ םענעגנַא

 .מ .ק

 1 .טוטיטסניא ןגעװ לקיטרַא עז

 .עיצקעס רעשירָאטסיה רעד ןופ ?

 .טוטיטסניא ןגעװ עז ?

--371 - 



 ץ א ר טמא פ ר עדנַא סקצלַא

 .עבלעז סָאד +
 .וָאליב .ש -- ןעגנוקרעמַאב ןוא ריפנַײרַא ,טלעטשעגפיונוצ ,קרעװ ענעבילקעג -- רידַאנ השמ ?*

 ,זייז 404 ,1937 ,גָאלרַאפ-דנימצאנ ...,וָאקרַאכ-װעַיק

 .ןענישרעד טשינ *

 ,טוטיטסניא ןגעװ לקיטרַא עז .(לכימ) *

 ."טַײהַײרּפ, רעד ןיא טקורדעג ןעװעג ,טוטיטסניא רעװעיק ןגעװ לקיטרַא ןַא י

 רעריפנָא יד ןוא רָאטקעריד םעד טנכערעגנַײרַא ,טוטיטסניא ןופ רעטעברַאטימ עקיטכיװ עלַא ?

 ןקילײטַאב ךיז טזומעג םעלַא ץוח ַא ןבָאה ,רעדילגטימ:ײטרַאּפ ןעװעג ןענַײז סָאװ ,סעיצקעס יד טימ

 יד ןגעלפ ײר רעד טיול .םזיסקראמ ןופ קרעװ:דנורג יד ןרידוטש וצ רַאנימעס ןלעיצעּפס ַא ןיא

 -שיטקעלַאיד רעד ןופ ןעמעלבָארּפ רעדָא ןעלטיּפַאק ערעדנוזַאב ןגעװ ןטַארעּפער ןטלאה רעמענלײטנַא

 .ץיפָאסָאליפ רעשיטסילַאירעטַאמ

 ןגעװ סעיצקעל סרוק ַא ןבעגעג ךיא בָאה טעטיסרעוװינוא-רעטעברַא ןשידִיי רעקרָאי-ינ ןיא י?

 .ןטנעדוטס ןוא רערעל רַאפ רוטַארעטיל רעשידַיי-שיטעװַאס רעד

 .עדַאנַאק ןיא עקניל יד ןופ ןַאגרָא רעשידִיי רעכעלטנכעו רעד ''

 רָאטױא ןוא רעריפ רעשיטסינומָאק רענַאקירעמַא ,( -1890) ןַאמלעטיב (רׁשֲא) רעדנַאסקעלַא יי

 -ץגסיוא קירוצ רָאי 2 טימ ןזיא סָאװ ,שילגנע ףיוא רעכיב ךס ַא ץוחַא ,,שידִיי ףיוא ןרושָארב ןופ

 רעד ןופ רָאטקאדער ןעװעג זיא רע .ךוב ןשיסרוקיּפַא ןַא רַאפ ײטרַאּפ רעד ןופ ןרָאװעג ןסָאלש

 עשידַיי ערעדנַא ןופ ןוא "טַײהַײרּפ, רעד ייפ רָאטקַאדער ןעװעג ךיוא :עסערּפ-ײטרַאּפ רעשילגנע

 .ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ

11 

 .1935 18/ אוו ,וועיק

 ,ץנַארעמָאּפ רבח רעביל

 ןטס26 םענופ ווירב רעַײא רעבָא קידנטלַאהרעד .ווירב ַא ןבירשעג ךַײא ןט8 םעד

 .רעדיוו ךַײא ךיא בַײרש

 .ןקירע 'ח סורג רעַײא ןבעגעגרעביא

 ,קירע 'ח רעדָא ווָאכָארַאג (.ג) 'ח ןרעפטנע אמתסימ ךַײא טצװ עמָאלּפיד רעד ןגעוו

 סע יז טָאה אמתסימ .סערדַא רעַײא ןעמונעג רימ ַײב טלמונַא טָאה רענרעלכַאה עט'ח

 לעװ ,טקישעג טשינ ךַײא סע טָאה יז ביוא .ןגערפ יז לעוו'כ .טקישעגּפָא ןיוש ךַײא

 ןקיש ךַײא סע ןיײלַא ןוא ןעמענ ריא ַײב סע ךיא

 -גסיוו יד קרַאטש טרעטש סָאד .ןָא טשינ ץלַא ךָאנ טמוק עסערפ עכעלטנַײפ יד

 ןָאק'מ .אנוש ןגעק טעברַא עשיטירק ןייק ןבַײרש טשינ ןָאק'מ .טעברַא עכעלטפַאש

 סָאװ ,ןסיוו וצ קיטיינ זיא'ס ּוװ ,טעברַא רעדעי ןיא ןריטידערקסיד טכַײל ךיוא ךיז

 .רעגַאל ןכעלטפַאשנסיװ ןכעלטנַײּפ םעניא טיבעג םעד ףיוא ךיז טרעה'ס

 לעװ ,ןענעייל ןוא ןעז םיא לעוו'כ ןעוו .ןעזעג טשינ ךָאנ ?לַאנגיס, ןטַײנַאב םעד

 סָאװ ,ןעז לעווכ .םיא רַאפ סָאװ סעּפע ךיוא ךעלגעמ ןוא םיא ןגעוו ןבַײרש ךַײא ךיא

 .ןסַאּפ טרָאד ןָאק
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 תוכ 'למ-יגור ה 9 שיט ע װָא ס יד

 ,םיא ןופ ןרעה לעוו'כ יוװ ךיג ױזַא ןבַײרש ךיא לעװ ןענַאמלעטיב יח

 ןעוו וליפַא ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ טנַײה ןיוש טלָאװ ָאירַאנעצס :סזיוהנירג 'ח

 רעד ןופ עקַאט ןוא ןכַאז עכעליירפ טציא ָאד טזַײװ'מ .קרעווטסנוק ַא ןעוועג טלָאװ יז

 ,טרַאװנגעק רעגיה

 ,טרעדנעעג לסיב ַא רעדיוו ךיז ןבָאה טוטיטסניא ןיא רענעלּפ עשיטַאמעט יד

 טעװ עיצקעס 'טיל יד .סעיצקעס עשירָאטסיה ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא ךעלכַאזטּפױה

 עזעיטעווָאס רָאי 20 ןופ עטכישעג ַא ןלעטשוצפיונוצ ייר רעטשרע רעד ןיא ןבעגּפָא ךיז

 -רַאפנטַאר םעניא עטכישעג עשידִיי רָאי 20 -- עיצקעס עשירָאטסיה יד .רוטַארעטיל

 -קעס רעשירָאטסיה רעד ןיא ןטעברַא ןלעװ שטיוועשידַאק ןוא ןַאטיוועל ח"ח יד .דנַאב

 .ןצנַאגניא רעטייווצ רעד .זַײװלײט רעטשרע רעד .עיצ

 ןט8 םענופ ווירב ןַײמ ןיא ןבירשעג ןיוש ךַײא ןכַאז ךס ַא ןגעוו

 קעטַאשטשערק ןופ יד ,ןסָאלשעג ןיוש ןענַײז ןעמָארק-"ןיסגרָאט, עטסרעמ יד

 .עטצעל יד ןסילש ךיז ןלעוו

 .טכַאמרַאפ ןיוש זיא "עװָאלָאטס, עשימעדַאקַא יד

 ןיא עטסנעש יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא ?םָאקלָאּפסיא; ןרעטניה ץַאלּפ רעד

 ןטלַאהעג ךיוא טרָאד טרעוו'ס .קעטַאשטשערק רעד יװ ןטכױלַאב רעמ זיא רע .טָאטש

 ,גנונעדרָא ערעגנערטש ַא

 ןיוש זיא רע .ןטלַאהרעד טשינ ץלַא ךָאנ ךיא בָאה טַאטשלעדע דנַאב ןטשרע םעד

 ייוצ סױרַא ןלָאז'ס ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ןענַאמרעביל ןגעוו .וועיק ןיא ָאד ועבָא

 .ערענעלק ריפ טָאטשנָא דנעב ערעסערג

 טשינ ץלַא ךָאנ ןבָאה רעדיל יד .קיטרַאפ ןַײז דלַאב ןלעװ סעמַארד סיקסוועשטניוו

 םעד ןרעװ ןבעגעגרעביא ךעלגעמ ןלעװ ןענָאטעילעפ יד .רעבַײרש-ריפנַײרַא ןייק

 ,קורד םוצ רעטניוו

 רעמיצ ןַײמ ּוװ טנעמטרַאּפַא םעד ןיא .טוג רָאג טשינ טציא ךיא ןיב טנדרָאעגנַײא

 -ַאװ םוצ ןוא "ענרָאבוא, ,ךיק רעד וצ ריט יד טמַאצעגּפָא זיא .טײקנַארק טשרעה זיא

 -ירּפ רעייז ץלַא זיא טרָאד ןוא ףיוה ןפיוא ץלַא ךָאנ טַיײצ-רעטניוו ןייג ךיא זומ .רעס

 יַײז וויטָאמ ןקיבלעזמעד בילוצ ...קרַאטש טסוה ןוא טליקעגוצ שּפיה ךיא ןיב ,וויטימ

 רעד ןיא קרַאטש רימ ןרעטש סָאװ ,ןטייקכעלמענעגנַאמוא ןוא ןטייקירעוװש ךָאנ ָאד ןענ

 ,טעברַא

 .ןסיסנערפ ןוא ךַײא וצ ןסורג עקיצרַאה
 .רמרמ ןמלק רעייא

 .מ .ק ןופ 9 וירב עז ?
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 ,1930 (טכַאנַאב) טרַאמ ןסס27 םעד ,ויעִיל

 ,ץנַארעמָאּפ רבח רעביל

 רעד ןעמוקעגנָא לָאמ ןטשרע םוצ טנַײה (רימ ןוא טוטיטסניא םעד) זדנוא זיא'ס

 רעטעלב ַא ןטלַאהרעד רעמונ ןקידרעַירפ םעד ךיוא ןיוש טָאה קירע 'ח ."לַאנגיס,

 טָאה קירע 'ח זַא ,טנָאמרעד ךיז ןוא לקיטרַא רעַײא ןעזרעד ךיא גָאה סע קידנבעג

 .קילעטשרעטניה טַײװ ױזַא ןיב'כ ןוא טרעפטנשעג גנַאל ןיוש ךַײא

 -ָאיב רעוָאשװַאב ַא טכַאמעג קיטרַאפ בָאה'כ .טגָאירַאפ קרַאטש סנטצעל ןיב'כ

 רענעלק ךס ַא סױרַא זיא'ס ןבַײרש וצ ָאד העדב טַאהעג טשינ בָאה'כ סָאװ ,עיפַארג

 -ַאק ןעצ זיולב טָאה'ס .ןלַאירעטַאמ ןיא לגנַאמ תמחמ ,עיפַארגָאַיב-טַאטשלעדע יד יו

 ,1893 ,ןעגנופַאש עטשרע .עקירעמַא ןיא ךָאנרעד ןוא םייה רעטלַא רעד ןיא :ךעלטיפ
 ןופ ןדָאירעּפ ייווצ יד ,ןעגנופַאש עטצעל ,ןעגנַאזעג-שּואי ,"לד לידב, ,טסול-סגנוטכיד

 עיפַארגָאילביב ַא -- ףוס םוצ .געט עטצעל ,ןטַאטשלעדע טימ לעלַארַאּפ ַא ,ןפַאש ןַײז

 עיפַארגָאיב ןַײמ טימ ןעמַאזוצ ,דנַאב רעווָאשווָאב רעד .םרָאפכוב ןיא קרעוװ ענַײז ןופ

 .עימעדַאקַא רעד ןופ קורד ןיא ןיוש ךיז טניפעג ,ווָאליב (.ש) 'ח ןופ ריפנַײרַא םעד ןוא

 ינוי ןיא .ןרָאפמורַא ןעמענ ןוא טרַאמ ןיא ןקידנערַאפ וצ ץלַא טנַאלּפעג בָאה'כ

 ןַײז טימ יִקסרוגָא 'ח טקורעגרעטנוא ךיז טָאה .עקירעמַא ןיא קירוצ ןַײז ךָאד ךיא זימ

 -רעביא ןגעוו טלקַאװעג ךיז ןיוש ווָאכָארָאג 'ח טָאה :ןענַאמרעביל ןרהא ףיוא לַאפנָא

 .ו"זַאא ןרַאטנעמָאק ענַײמ טימ ןטפירש ןַאמרעביל דנעב ייוצ יד קורד םוצ ןבעג

 -עג ךָאנ זיא סָאד .רעפטנע ןַא ןבַײרש לָאז'כ ןסָאלשַאב עיצקעס עשירָאטסיה יד טָאה

 טימ טרַאװעגּפָא ךיא בָאה .קורד םוצ קעװַא זיא טעברַא-רעווָאשוװַאב יד רעדייא ןעוו

 .רעוָאשווָאב דנַאב םורַא ןטעברַא עלַא טימ ןרָאװעג קיטרַאפ ןיב'כ זיב רעפטנע ןַײמ

 -סיה רעד ןיא עלַא .ןגיוב ןלופ ַא ,לקיטרַא ןסיורג ַא ןבירשעגנָא ךיא בָאה םעדכָאנ

 יד טנעיילעג ךיוא םיא ןבָאה'ס ןענעייל רעִירפ טלָאװעג סע ןבָאה עיצקעס רעשירָאט

 טכַאמ ןוא ערעפסָאמטַא יד ּפָא טקינייר סָאד זַא ,ןטלַאה עלַא .קירע ןוא ווָאכָארָאג ח"ח

 קורד םוצ ןייג ןענָאק טעוװ סָאד ןעוו .עבַאגסיױא-ןָאמרעביל רעד רַאפ געוו םעד ַײרּכ

 ןיוש -- לקיטרַא ןטייווצ םוצ ןעמענ דלַאב ךיז ךיא לע טציא .טשינ ךָאנ ךיא סייוו ---

 יד ןוא ןענַאמרעביל ַײב עוויטיזָאּפ סָאד ןזַײװנָא ףרַאד סָאװ -- ןשימעלָאּפ ןייק טשינ

 -רעביל וצ ריפנַײרַא סלַא ןייג ךיוא ךעלגעמ טעוװ סָאד .ןטפירש ענַײז ןופ טייקיטכיוו

 ,קרעװ סנַאמ

 ןוא יונעג ןַײז ליוי'מ ביוא ,טַײצ ךס ַא קעװַא טמענ ןטנעמוקָאד טימ ןרירעּפָא

 .וירב ןטלעז סנטצעל בַײרש ןוא ןעמונרַאפ רדסכ טציא עקַאט ךיא ןיב .ךעלטקניפ

 עסערּפ עכעלטנַײּפ יד .ויכרַא:סערּפ ןיא רעמ טשינ ןיוש טעברַא רעצכעז 'ח
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 ןעמוקרָאפ טצוו'ס זיב ןטלַאהנָא ןיוש ךעלנײשרַאװ טעוװ סָאד .ןָא טשינ ץלַא ךָאנ טמוק

 ,טוטיטסניא םעניא עיצַאזינַאגרָאער עסיוועג ַא

 .טקישעג ךַײא ךיא בָאה עיפַארגָאיב טַאטשלעדע ןַײמ

 עדער סנירג (רעב) 'ח סָאװ ,דָאש ַא ?טנװָא רעַײא ןופ טכירַאב םעד טנעיילעג

 ערעַײא .ןעמוקעגנָא טשינ ָאד זיא ?רעמַאה, רעמונ-רעבמעצעד רעד .ןבילבעגנסיוא זיא

 .טנעיילעג "ןבעל ַײנ , ןוא ".פ .מ , יד ןיא ןעלקיטרַא

 עשיזיפ ןייק ָאטשינ טושּפ זיא "לַאנגיס, ןרַאפ סעלעיצעּפס סעּפע טציא ןבַײרש

 .טעברַא ןַאמרעביל רעדָא :.רעוָאשווָאב רעד ןופ לטיּפַאק ַא ןדַײס ,ןטייקכעלגעמ

 ןבַײרש ןרעהפיוא זומ ןוא דימ קרַאטש ןיב'כ

 .ןסיסנערפ טימ ןעמַאזוצ טסירגעג קיצרַאה רימ טַײז

 .םירבח ערעזדנוא עלַא רימ ןופ טסירג .ךַײא ןסירג עטסירגעג על

 .רמרמ ןמלק רעייא

 (עװקסָאמ) "סעמע, ,'ןטקַאפ עשירָאטסיה ןוא עיזַאטנַאפ עשיטסירטעלעב. :יקסרוגָא .ש }
 ,(.ק .א ןופ ווירב עז) 'ןַאמרעביל ןרהא; ןַאמָאר סנַאהַאק םהרבא טימ גנודניברַאפ ןיא ,1936 ,34י33 ימונ

 ."לַאנגיט, ןוא 'ןעפטעלָארפ, ןופ טנדרַאעגנַײא טנװַא םינּפ'תלבק א ?

 ,1936 6,צווו ,י"נ ,ַאנָאמָאּפ

 !,ץנַארעמָאּפ רבח רעביר

 ןוא ךיז ןבַײלקרעביא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןיב'כ לַײװ ,טרינָאפעלעט טשינ ךַײא

 ןעועג טשינ ךיוא זיא ךיז ןעלצרָאװסיױא .רעכיב טימ ךעלטסעק 50 םורַא ןקַאּפסיױא

 ןיב טרעטַאמעגסיױא קרַאטש .רערעווש ךָאנ זיא ךיז ןשימיײהנַײא רעדיוו רָאנ ,גנירג

 ,?ירטנוָאק, ןיא קעװַא ךיא

 .םירבה ערעזדנוא עלַא ןוא ךַײא וצ ןסורג עקיצרַאה טימ

 .ןסיסנערפ קיצרַאה טסירג

 .רמרמ ןמלק רעַײא

 -טעװָאס ןופ קרָאיויג ןיא ןעמוקקירוצ ןַײז ךָאנ געט עכעלטעצ ןבירשעג סָאד טָאה .מ .ק ! 

 ,דנַאברַאפ

 ,1930 28: ץןוװ ,ַאנָאמָאּפ

 ,ץנַארעמָאּפ .ַא רבח רעביל

 .העש עכעלטע עַײרפ ןעניפעג טפרַאדעג ךַײא רַאפ בָאה'כ זַא ,טכערעג טַײז ריא
 ?ןענופעג ָאי סע ךיא בָאה ןעמעוו רַאפ רעבָא



 ץ גַא ר עטָאּפ ר צד ננַא סקעלַא

 -כָאנ ןוא טנעמַאטרַאּפַא ןַא ןכוז טימ ןעמונרַאפ קרַאטש ןעוועג ךיא ןיב טָאטש ןיא
 וצרעד ,רעכיב ןסַאמ יד רעדנוזַאב ,ןכַאז יד ןקַאּפסיױא ,ךיז ןבַײלקרעביא ןטימ םצ
 ןייק ןבעגעג טשינ ןוא טכַאמעג דימ רימ ןבָאה ץנעטסיזקע ןרַאפ גרָאז יד ןוא ץיה יד
 .ורּפָא

 ןרעקקירוצ ךיז לעו'כ ןעוו דער ןיוש רימ ןלעוו ןשינעעשעג רעוועִיק יד ןגעװ

 י.קרָאירינ ןייק

 .ןטיסנערפ ןוא ךַײא וצ ןסורג עקיצרַאה טימ
 ,רמרמ ןמלק רעייא ,שירבח

 ןופ .ךעלגעמ רָאנ יװ לענש יוזא ,ןעניפעגסיוא טלָאװעג קרַאטש ,ךיז טייטשרַאפ ,בָאה ךיא }?

 ןיב רַאפרעד ."ןשינעעשעג רעװעִיק, ערעדנא ךָאנ ןוא ןאטיװעל ,ןקירע ןופ ןטסצרַא יד ןגעװ .מ ק

 ןופ רעכיב ךס א ךיז טימ טכארבעג טָאה רע .תונעט םיא וצ טַאהעג ןוא קידלודעגמוא ןעװעג ךיא

 .קרָאיוינ ןיא ָאװִיי םעד טקנעשעג רעטעּפש יז טָאה רע .דנַאברַאפנטַאר
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 .1946 ילוי ןטס28 םעד ,קיטנוז ,דנעלירייד

 ,ץנַארעמָאּפ רבח רעביל

 ריא ןופ ןטלַאהרעד ךיא בָאה ,ונ :.םנַאמצלַאז רעזירַאּפ יד אמתסמ טקנעדעג ריא

 טװעיק ןייק ןעמוקעגקירוצ םיא טימ זיא יז :.רָאי ןַײנ ןופ ןוז ַא ןיוש סָאה יז) ווירב ַא

 טָאה יז רָאנ .ּוושרעדנַא זיא ןַאמצלַאז .קיצרַאה רעייז ןסיסנערפ ןוא ךַײא טסירג יז

 +,םיא ןופ ווירב טפָא

 .רמרמ ןמלק רעַײא ,שירבח

 -יגורה עשיטעװָאס ןופ עטכישעג עשיגארט ,עקיליורג א ןתמא רעד ןיא טלייצרעד לווירב סָאד !

 רעבָא .עמַארד רעדָא ךוב ןסיורג א ןיא ןרעװ ןבירשאב ףרַאד ןוא ןָאק סָאװ ,עטכישעג ַא -- תוכלמ
 רעדַײנש ַא ,ןַאמצלַאז השמ ןגעװ ךיז טדער סע זַא ,ןלייצרעד ןװּורּפ ךיא לֶעװ רוציקה תילכתב עקַאכ

 טבעלעג טָאה רע ןעװ ,רעשטשָאמַאז השמ ןפורעג ךיוא םיא טָאה'מ .ַאלָאּפ יורפ ןַײז ןוא ,שטשַאמַאז זופ

 יָאק רעשידִיי רענעּפַאשעג םיא ןופ רעד ןופ רעריפ ַא ןעװעג ןטרָאד זיא ןוא ןרָאי לָאצ א זירַאּפ ןיא

 זיא סע ןוא ,ײדנַאלרעטָאפ ןשירַאטעלַארּפ , םוצ ןגיוצעג םיא טָאה סע רעבָא .גנוגעװַאב רעשיטסינומ

 ךיז ןוא ,יורפ רעזירַאּפ רעלעדייא ןוא רענייש ןַײז טימ ןיהַא ןבַײלקוצרעבירַא ךיז ןעגנולעג םיא

 טימ טעדנַײרּפַאב ךיז ןבָאה ןוא טוטיטסניא םעד ןכוזאב טפָא ײז ןגעלפ ןטרַאד .וװעַיק ןיא ןצעזַאב

 סָאװ ,טקַאפ רעד ןדנובראפ ךיוא אמתסמ זדנוא טָאה סע .רמרמ ןמלק טימ יװ ,יורפ ןַײמ ןוא רימ

 .דנַאלסױא ןופ ענעמוקעגרעבירַא ,ייז יװ ,ןענַײז רימ

 .ןוז ַא ןרָאװעג ןריובשג יײז ַײב זיא 1937 ןיא +
 ןופ ןעמוקעגקירוצ ,טסײה סָאד) װעצִיק ןייק 1946 ןיא ןעמוקעגקירוצ ןענַײז ןוז ןטימ ַאלָאּפ *

 -- לייװ ,(גנוקישרַאפ

 ,(רעגַאל-עגרָאטַאק א ןיא זיא רע ,טסייה סָאד) ּוװשרעדנַא זיא ,ןַאמ רעד ,(השמ) ןַאמצלַאז 1
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 תו כ ל מיי גו ר ה עש יט ? װו ָא ס יד

 "ַאז, רעד טָאה טלָאמעד ןיוש -- ?טסיירט יד ךַײא טלעפעג יװ --- םיא ןופ ווירב טפָא טָאה יז, רָאנ

 רמרמ סָאװ בילוצ .רעגַאל םעד ןיא רָאי 9 טכַאמשעגּפָא טאהעג ,רעדַײנש רעד ,השמ "רעשטשַָאמ

 עג םיא טָאה רֶע .סרעטַאיכיסּפ רַאפ עגַארפ א זיא -- ווירב ןטלעטשרַאפ אזא ןבירשעג רימ טָאה

 רע טָאה סָאװ רַאפ ָאט .דנַאברַאפנטַאר ןיא ץעגרע טשינ ןוא ,קרָאיוינ ןבעל ,יידנעלירייד ,, ןיא ןבירש

 ןלײצרעד ןיוש רימָאל רעבָא .סיוא טזַײװ ,גיוא דמערפ ַא רַאפ ,ערה ןיע ןַא רַאפ -- ??טַאהעג ארימ

 -רעדַײנש א ןיא טעבראעג װעיק ןיא ךיוא טָאד רעשטשָאמַאז השמ .השעמ רעד ןופ ףוס םעד ךיױא
 -טשינ ןוא ןדִיי רעװעיק ערעדנַא רעטנזיוט טימ ןעמַאזוצ ,1937 ןיא טריטסערַא םיא טָאה'מ .קירבַאּכ

 יירּפ,;) הפסוה א ןבעגעג םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד ,רָאי 10 ףיוא רעירפ טּפשימרַאפ םיא טָאה'מ .ןדִיי

 טָאג רָאנ .ןסעזעג טציא ךָאנ רע טלָאװ גיוא ןייק טימ ןכַאמוצ טשינ לָאז ןילַאטס ןעװ ןוא .(*עקװַאב

 ןוא יורפ רעד טימ רֶע זיא 1957 ןיא .טַײרפַאב םיא ןעמ טָאה עגרָאטַאק רָאי 13 ךָאנ ,ןפלָאהעג טָאה

 .ַײרעדַײנש ַײב רעדיװ טעברַא רע ּוװ ,זירַאּפ ןייק --- 1959 ןיא ןוא ,ןליוּפ ןייק ןרָאפעגקירוצ ןוז םעד

 טלָאצַאב רעבָא ןבָאה ייז .ןגָאז וצ קירעביא ןיוש ןיא -- םזינומָאק ןופ טציא טכארט רע סָאװ ןוא

 רָאג רֶעבָא ןשטנעמ ענעכָארבעצ עדייב ןענַײז יז .זַײרּפ ןכעלקערש ַא לַאעדיא ןשלַאפ רעייז רַאפ
 .ןַאמצלַאז אלָאּפ זיא קנַארק טסנרע
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 .1946 טסוגױא ןטס6 םעד

 ,ץנַארעמָאּפ .ַא רבח רעביל

 םעד בילוצ .זירַאּפ ןיא רעדירב עריא ןופ רעמ טשינ סייוו וועיק ןופ :ַאלָאּפ עט'ח

 וצ טקישעגרעביא ךיא בָאה טלַאהניא ןַײז .וירב ריא ןבירשעג עקַאט רימ יז טָאה

 ןָאט סָאװ סעּפע םירבח עקיטרָאד יד ןטעבעג ןוא זירַאּפ ןיא "גנוטַײצ רעַײנ; רעד

 ַײס ןעזעג בָאה'כ ןכלעוו ,סערדַא סרעדורב ריא טקישעג ךיוא ייז בָאה'כ .םעד ןגעוו

 -רוטלוק ןכעלטלעװלַא ןשידִיי םענופ טַײצ רעד ןיא) 1937 ןיא ַײס ןוא 1926 ןיא

 ,(זירַאּפ ןיא סערגנָאק

 ,רימ טכוד ,ךַײײא בָאה'כ .לָאמ ןטשרע םוצ ךַײא ןופ ךיא רעה ?רעדורב סקירע ןופ

 -רעד טמיטש .ןקירע ןגעוו טלייצרעד רימ טָאה רעפעפ קיציא 'ח סָאװ ,ןבעגעגרעביא

 5?גנולייצרעד סרעדורב םעד טימ

 זיא סיצַאנ יד זַא ,ןפָאה ליווכ :?רעטכָאט ריא ןוא ןעדיא ןגעוו סעּפע ריא טסייוו

 ןעגנערבוצמוא ייז ןעגנולעג טשינ

 .ןסיסנערפ ןוא ךַײא וצ ןסורג עקיצרַאה טימ

 .רמרמ ןמלק רעַײא ,שירבח

 ,טלעטשרַאפ רעדיװ ,ןסיװ רימ טזָאל .מ .ק .ןַאמצלַאז "רצזירַאּפ; םעד השמ ןופ יורפ יד !

 ךָאװ ןייא ןיא שיטקַאפ .טיוג רעטסערג רעד ןיא זיא יז לַײװ ,זירַאּפ ןיא רעדירב עריא טכוז יז זַא

 ךַאנ טעװ ,ךיא ףָאה ,רעמ רעבָא .טלפייװצרַאפ ןעװעג זיא יז .וװירב 2 ןגָארקעג ריא ןופ רע טָאה

 ןעּפ ַא ןטלַאה ןָאק ןוא שטנעמ רעטנעגילעטניא:ךיוה ַא זיא סָאװ ,ןײלַא ןאמצלאז השמ ןלייצרעד
 ...טנַאה ןיא



 ץנ אר עלַא פ ר צד נא ס ל על ַא

 יד צז .קרָאיוינ ןיא טצעזַאב טַײצ רענעי ןיא ךיז טָאה סָאװ ,רעקידעמ א ,ןיקרעז ןָאעל ריז -
 .קירע סקַאמ ןופ ווירב עקידרעטַײװ

 ,טוט ןַײז רַאפ ןרַאװעג טריטיליבַאהער ןוא טַײרּפַאב זיא קירע זַא ,טלייצרעד טָאה רענעפ .'א י
 .תמא טשינ זיא סָאד

 .טוטיטסניא ןגעװ לקיטרַא םעד ןיא ײז ןגעװ ךייא עז .יורפ סקירע ,עדיא ןופ ווירב םעד עז +
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,2 1 
 ,ץנַארעמָאּפ .ַא רעביל ןַײמ

 .לווירב ַא ןעוו ןטלעז ןוא ןעלקיטרַא זיק רעמ טשינ בַײרש'כ יו רָאי ַא דלַאב ןיוש
 -ַאב בָאה'כ .לָאמַא יוװ ןכַאז ןוא ןשטנעמ טימ ךיז ךיא םענרַאפ רעבָא קנַאדעג ןַײמ ןיא
 ןסיסנערפ רעַײא ןוא ךַײא טימ טכַארברַאפ ןוא גָאטסטרובעג ןטסקיצפופ רעַײא טסירג
 .ועִיק ןיא ןוא קרָאי-וינ ןיא "ןטַײצ עטוג עטלַא; יד ןיא יוװ

 ףיוא ריגַאער ןוא עסערּפ רעוויסערגָארּפ רעד ןופ רענעייל רעקיסַײלפ ַא ןיב'כ
 ןוא םירבח ענַײמ ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןופ תחנ בַײלק'כ .(הבשחמ ןַײמ ןיא) ץלַא

 -ַאב וצ דנַאטשמיא ןַײז רעדיוו לעוו'כ ןעוו ,גָאט ַא ןעמוק טעוו'ס ןעוו ןוא .םידימלת

 -רַאפ עקידנרעקקירוצ טשינ יד ףיוא רעצ ןַײמ ןקירדסיוא ךיא לעװ ,רעדעפ ןַײמ ןצונ

 -נוא ןופ ןפמוירט יד טימ דיירפ ערעיוהעגמוא ןיימ ןוא !טנַײרפ ןוא םירבח ןופ ןטסול

 .עקיטעט ןוא עקידעבעל ערעזד

 ,טשטנעבעג ןוא טסירגעג קיצרַאה רימ טַײז

 .רמרמ ןמלק רעַײא

 -ָארבעג ןַײז ןופ ןעז ןעינ ןעק סָאד .לװירב סָאד ןבַײרש םַײב קנַארק ןעװעג ןיוש זיא .מ .ק !
 ןַײז סיוא טשינ שטָאכ טקירד רֶע סָאװרַאפ ,הנעט ַא טַאהעג םיא וצ בָאה ךיא .טפירשטנַאה רענעכ
 ןופ ךס ַא ,תוכלמייגורה עשיטעװָאס יד ןופ ,רעבַײרש יד ןופ רעגנערבמוא יד ףיוא ןרָאצ ןוא רעצ

 ףיוא ןוא .רעפטנע רעטשרע ןַײז ןעװעג לווירב סָאד זיא .טצעשעג ןוא טנעקעג טוג טָאה רע עכלעו

 ןרָאװעג ןענַײז ,גנוגעװַאב רעקניל רעד טימ ןסַײררעביא ןכַאנ סרעדנוזַאב ,םיא וצ תונעט ענַײמ לפיוו

 עקידרעטַײװ ענַײז ןרָאװעג ןענַײז רעקיצַארט ןוא רעכעלטפַאשנדַײל ליפ ױזַא ףיוא ,רעכעלגנירדוצ
 .סרעפטנע
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 .22 שוי 51

 ,ץנַארעמָאּפ רבח רעביל

 ָאויי םעד ןבעגוצקעװַא ךיז טיירג'כ ןכלעוו ,ויכרַא ןַײמ ךרוד טציא קוק'כ

 ,ןטיהּפָא סע וצ טגָאז סָאװ ,(.ּפ .א -- קרָאי-וינ ןיא טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידִיי)
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 תוכ 'למדיגור ה- שי ט ץץַא ס יד

 וצ ךַײא סע ךיא קיש :,יקסרוגַא (ס) .ש ןופ טּפירקסונַאמ ַא טנַײה קידנעניפעג

 ַא ןופ רעדיל עשידַיי עטקורדעגיטשינ יד ןיא טקוקעגנַײרַא ךיוא טשרע בָאה'כ

 .יקנעלעיב .מ .א רעטכיד ןשיטעויָאס

 :ןקישוצ ךַײא סע ךיא לע -- טליוו ריא ביוא

 ,רמרמ ןמלק

 .םעד ןגעװ ינרַאשט לאינד ןופ ווירב יד ץז

 טָאה רֶע עכלעװ ,!ויכרַא יד ןשיװצ ךעלגעט ךיז ןעניפעג יז .טקישעג טשינ רימ ײז טָאה רֶע -

 םעד רעטנוא רעטכיד ןשיטעװָאס ןייק ןופ טשינ ךיא סײװ ,בגא .קרָאיוינ ןיא ָאװַיי םעד ןבעגעגּפָא

 ןבירשעג טָאה רענעי רָאנ ,יקנעלעב .מ א ןַארַאפ ןעמָאנ םעד טשימרַאפ רשפא טָאה רע -- ןעמַאנ
 .רעדיל ןייק טשינ רעבָא ,עיפָאסָאליפ ןגעוװ

 ,121י52

 ,ץנַארעמַאּפ רדנסכלַא טנַײרּפ רערעַײט

 -נַא ןעוועג רימ זיא'ס .ךַײלגוצ רעצ ןוא דיירפ טכַארבעג רימ טָאה ווירב רעַײא

 וצ ךַײא -- יורפ ןַײמ ןוא ךיא ןעמעוװ טימ ןסיסנערפ ןוא ךַײא ןופ ןרעה וצ םענעג

 ןטנעמָאמ עכעלסעגרַאפמוא ליפ ױזַא ןעמַאװצ טבעלעגכרוד ןבָאה -- רָאי ערעגנעל

 -וצ ןשיזיפ ןוא ןשימָאנָאקע ןקיטציא רעַײא ןופ רעצ ךס ַא רעבָא בָאה'כ .וועיק ןיא

 עיטַאּפמיס עלופ ןַײמ טָאה ריא .סלגנַארעג עקיטסַײג עכעלנַײּפ ערעַײא ןוא ,דנַאטש

 רעַײא ןרעטכַײלרַאפ וצ ,ךעלגעמ רָאנ זיא רימ רַאפ סָאװ ,ץלַא ןָאט וצ טיירג ןיב'כ ןוא

 .עגַאל ערעווש

 ךָאװ ַא ןופ סולפנַײא ןרעטנוא ןבירשעג ךיא בָאה י"ןעקנַאדעג הנשה שאר; יד

 ןענַײז עכלעוו ,ןעגנוטַײצ עכעלרעגריב לקעּפ ַא ןענעיילרעביא ןכָאנ טכענ עזָאלּפָאלש

 שטנעמ ןופ ןברוח רעד ןָאטעג ייװ קרַאטש ךימ טָאה'ס .םניח תאנש טימ לופ ןעוועג

 -סױרַא רימ ַײב טָאה סָאד .טייקיטכערעג ןוא תמא ןגעק סרעטכעלעג-יאדמשא יד ןוא

 רימ ןופ טָאה "טנעמטייטס , ןייק .טַײז ַא ןָא ןייטש ןַײמ רַאפ הטרח ןופ ליפעג ַא ןפורעג

 ןבעגעג טשינ םענייק בָאה'כ ןוא טרעדָאפעג טשינ רענייק

 -טשינ יד טימ יו םיכסמ רעמ ךיא ןיב רימ ןגעוו ןעגנוניימ עשיטירק יד טימ

 רבע; ןוא ?טסילַאעדיא; ןַא רַאפ "חורה שיא עגושמ, ןטעטיּפע יד .םיחבש עטנידרַאּב

 .דומלת ןוא ך"נת ןופ טנַאקַאב טוג רימ ןענַײז ןַאמ ןטלַא ןַא רַאפ "םלועה ןמ לטבכו

 ןוא "?תעגושמ, -- ?םזילַאעדיא, זיא ןשטנעמ ןשיטקַארּפ ַא רַאפ .טשינרָאג ןעניימ ייז

 "יֵלַכ ירבש; ַא רעדָא (קרַאמ ןופ ּפָארַא) םלועה ןמ לטבו רבע -- טײקכַאװש-רעטלע

 ..ץַאלּפ ןטסיזמוא ןַא טמענרַאפ סָאװ ,(ןברַאש רענעכָארבעצ ַא)

 ,יקצַאש ר"ד ןופ טרעטַײװרעד ןרָאוװעג ךיא ןיב קרָאי-וינ ןזָאלרַאפ בָאה'כ טניז
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 ץ נאר עמָאפ ר עדנא סקעלַא

 .ךָאנ סע רע טקנעדעג רשפא ,ךַײא ןגעוו םיא טימ טדערעג לָאמַא ךיא בָאה רעִירְּפ רָאנ

 "ךוב רוכזי, ַא ןפַאש םַײב ןעוועג טלָאװ ךַײא רַאפ טעברַא ןופ ןַאלּפ רעטסעב רעד

 זיא ָאריּפַאש (אבא) ןיטנַאטסנָאק רעטכיד םעד ןגעוװ עיפַארגָאנָאמ ַא .ענדָארג ןגעוו

 .ןריפוצכרוד סע ךַײא שטניוו'כ .טעברַא עכעלצונ ַא סיוועג

 ןעוװעג ןענַײז ענדָארג טימ ןעגנודניברַאפ סנַאמרעביל ןרהא

 -נעב שינָאמ םחנמ, רערעל רעשיערבעה רעד ,טנַײרפ רעטוג סרעטָאפ ןַײז (}

 עשיערבעה) 1877 ,1867 ,1855 ןיא רעכיב ןרעל ןופ רבחמ ,"אנדארוהמ ןהָאזסטעז

 / .(ןטסקעט עשיסור טימ ןעמַאזוצ ,עיטַאמָאטסערב

 ןיא לזַײרק ןשיטסילַאיצָאס ןופ דילגטימ רענדָארג ַא ,יקסוועשטנַאי ילעצרַאמ (2

 רעד ןגעוו סייו רע סָאװ ץלַא סיוא (רע) טרעדױלּפ טסערַא ןטשרע םַײב סָאװ ,ענליוו

 .ענדָארג ןיא גנוגעווַאב

 .רעטנומ ןוא טנוזעג ,סיסנערפ ןוא ריא ,עדייב רימ טַײז

 .רמרמ רמלק רעַײא

 ףיוא יװ ,"ןעקנאדעג הנשה שאר, לקיטרַא ןטקורדעג ןַײז וצ תונעט ענַײמ ףיוא רעפטנע ןַא !

 ןבונ ןוא ןלַאעדיא עגַײז ןופ ןקזוח סָאװ ,ןשטנעמ עטמיטשַאב וצ טפַאשַײרטעג ןַײז ןופ קיטירק ןַײמ

 .ןקעװצ ערעייז רַאפ סיוא םיא

19 

 .1 - אוו - 2

 ,ץנַארעמָאּפ רערעַײט ןַײמ

 -ןַאמרעביל ןַײמ ןגעוו עיצַאמרָאפניא רעד ןוא טינשסיוא םעד רַאפ ךַײא קנַאד ַא

 ףיוא סרעפטנע ענַײמ .ןענישרעד טשינ ןענַײז 1925 ןיא רעדנעב עטנַאלּפעג יד .ךוב

 זיא יקסרוגַא .ןרָאװעג טקורדעג טשינ ןענַײז ןענַאמרעביל ןגעק ןלַאפנָא סיקסרוגַא

 ,ןטסירעלטיה יד ךרוד ןעמוקעגמוא ךעלגעמ

 ןענישרעד ןענַײז רעדיל עשילגנע סרעוָאשווַאב ןופ ןעגנוצעזרעביא סרענטַאלּפ

 זיא ריפנַײרַא סווָאליב טימ ןציקס ןוא רעדיל דנַאב רעד ."ןרעטש , לַאנרושז םעניא

 -רעטַאמ ענַײמ ןופ לייט ַא !.ע דנַאב רעטירד רעד ןכײלגסָאד .קורד ןופ סױרַא טשינ

 -ָאילביב-ָאוַיי רעד ןיא טציא ךיז ןעניפעג ןיקסוועשטניוו ןוא ןענַאמרעביל ןגעוו ןלַאי

 .ביבא:לת ןיא וויכרַא:רעטעברַא םעד ןיא ןוא קרָאי-וינ ןיא קעט

 ךיא קנעדעג רענרעלכָאה יד :טרעהעג טשינ ךיא בָאה לקיטרַא סיקצולס ןופ

 וצ רָאנ) ןעזעגנָא ךיוה ןעוועג זיא .שיליוּפ ןיא ןפַאשעג טָאה ןַאסלענעצַאק +.רעמ טשינ

 סקירע ןַײרַא ןשימ ןענָאיּפש עשילױּפ ןעוו ןבעל סָאד ךיז טמענ רע .(לענָאיצָאמע

 טרסמ רעטכעש .טריטסערַא ןַאטיװעל (לכימ) ךיוא טרעו ןקירע טימ ךַײלגוצ '.ןעמָאנ
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 תו כ ל מ - יג ו ר ה 4 9ש יט ע װָא ס יד

 טַײרּפַאב ןרעװ ןַײז ךָאנ קירע טברַאטש ,טלייצרעד רימ טָאה'מ יו טיול :.ןדייב ייז

 .(.ּפ .א -- .תמא טשינ זיא סָאד) .ןשַאוװעגנייר ןוא

 .1935 ןיא ןבירשעג סע בָאה'כ .עַײנ ןַײק טשינ זיא ?טעברַא-רעווָאשווָאב ןַײמ

 ,סעגַארפ עלַא ערעַײא ףיוא טרעפטנעעג ךַײא בָאה'כ זַא ,טכוד רימ

 .קיטומ ןוא טנוזעג עדייב טַײז .ןסיסנערפ ןוא ךַײא וצ ןסורג עקיצרַאה טימ

 .דובכב הסנרּפ ךיוא ךַײא שטניוו'כ

 ,רמרמ ןמלק

 רעקרָאיהינ ןיא ךיז טניפעג קרעװ סטַאטשלעדע ןופ דנַאב ןטירד םענופ טּפירקסונַאמ רעד }
 ,דנַאלשטַײד ןייק טּפעלשרַאפ טַאהעג םיא ןבָאה סָאװ ,סיצַאנ יד ייקנאד א, "ַאוװייא

 .רענרעלכָאה .ר ןופ ווירב עז +

 ךיוא טָאה טיוט ןַײז רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא רעבָא ,ןורכיז ןלַאנעמָאנעפ א טַאהעג טָאה .מ .ק

 טשינ טקנעדעג רע זַא ,װירב ןַײז ןיא ןענעייל וצ ענדָאמ זיא'ס .גנוכאװשּפָא ןורכיז ןופ ןטילעג רע

 ןעמעװ ןגעװ ןוא טוטיטסניא ןיא םענייא ןדעי וצ טנַאקאב טוג ןעװעג זיא סָאװ ,יירענרעלכַאה יד;
 .וירב ןקידרע;רפ א ןיא טבַײרש ןיילא רע

 יא ךרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב ןיא לַאוטקעלעטניא יירענעעזעגנָאךיוה, א ,ןָאסלענעצַאק א זַא +

 ןיא גנוקרעמַאב ס'.מ .ק רעבָא .טסּוװַאב ןעװעג טשינ רעִירפ זיא ,קירע סקַאמ ןופ טסערא םעד רעב

 ָאיּפש עשיליוּפ זַא ,השעמ יד .ןייטשרַאפ וצ רעװש זיא ,ײלענָאיצָאמע וצ, ןעװעג זיא רע זַא ,ןרעמַאלק

 ,עגַארפ עסיורג ַא ךָאנ זיא'ס .עטלטשעגטסעפ ןייק טשינ זיא ,ןעמָאנ סקירע טשימעגנַײרַא ןבָאה ןענ

 יד יװ טכַארטעגסיױא ייז ףיוא סָאד טָאה'מ רעדָא ,"ןענָאיּפש עשילוּפ, ןעװעג עקַאט ןענַײז ייז יצ

 עטכַארבעגמוא טשינ'ריש יד רעדָא רעבַײרש עשידִיי עטכארבעגמוא עלא יד ןגעק סעגאלק-שזַאנַאיּפש

 ךיוא ןסלעָאכימ .ש ןוא ןרעפעפ .יא ךָאד ןעמ טָאה ."םירױטקָאד עשידִיי, יד ןגעק סעצָארּפ םעד ןיא

 !ןענָאיּפש רענַאקירעמַא יװ טלּפמעטשעג

 ,3 'מונ ווירב סיימ .ק צז *

 .1952 ,קרָאיינ ,טעטימַאק-ייליבוי.. ,רעװָאשװָאב ףסוי :רמרמ ןמלק :טניימעג 5
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 .1952 10 'בעפ ,א .ל

 ,ןצנַארעמָאּפ ערעַײט

 רעירפ טַײצ ַא ןופ ךָאנ ןוא ,ועִיק רַאפ ןופ ךָאנ טנעָאנ 'עדייב רימ טַײז ריא

 ,טסַאה ריא עכלעוו יד ןסַאה לָאז'כ ,רימ ןופ טשינ רעבָא טגנַאלרַאפ .הנותח רעַײא רַאפ

 עכלעוו ןופ ,תורצ "עטנערבעג; ןָאטעגנָא רימ ןבָאה עכלעוו יד וליפַא טשינ סַאה'כ

 .טציא ךיוא ךָאנ דַײל ךיא

 סע בָאה ךיא יו דלַאב טעטכינרַאפ ךיא בָאה ווירב "ןזייב , ןקידרעירפ רעַײא

 ןייק ּוװ ,ןשטנּווװ ןוא ןסורג עטוג ערעַײא טזָאלעגרעביא רָאנ בָאה'כ .טנעיילעגכרוד

 .טנָאמרעד טשינ טרָאד טרעוװ ,ַײרד זדנוא ץוח ַא ,ןָאזרעּפ רעדנַא

 ּוו ,עיצקַאדער ןופ ווירב יד ןזַײװ טשינ ןטַײװ ןופ ךַײא ןָאק'כ סָאװ ,דָאש ַא
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 ץ בא - עבָאּפ ר עדנַא סקעלַא

 סָאד ןעגנערטשנָא טנָאקעג טשינ ךיז בָאה'כ רָאנ ,ןבַײרש רעטַײװ ןטעבעג ךימ טָאה מ
 .(רעדניק ענַײמ רקיע רעד ןגרָאז הנויח ןַײמ רַאפ) ןָאט וצ

 טציא טשינ סייוו'כ רָאנ ,סרעלדניווש ןוא םיבנג ףיוא ?תוכז דמלמ , טשינ ןיב'כ
 סָאװ ןצעמע רַאפ טרָאװ טוג ַא טימ לושכינ לָאמַא רעבירעד רעוו ןוא ,"רעוו זיא רעוו;
 | .טשינ סע טנידרַאפ

 ךַײא ןופ ןרעה וצ ןַײז הכוז ךָאנ לעוו'כ ןוא טנוזעג עדייב טַײז ריא זַא ,ףָאה'כ
 .סעַײנ עטוג

 .רמרמ ןמלק רעַײא

 עג ךעלנעזרעפ ךַײא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ וצ סָאה רעַײא טקערש ךימ .ס 9

 םישעמ עטוג יד רָאלק טשינ טעז ריא ןוא ןגיוא ערעייא טדנעלברַאפ סָאד .טעדווירק

 ףעוט ןשטנעמ ענעי עכלעוו ,(ללכ ןרַאפ)

 ומתי :רמאמ ןשידומלת ןטלַא םעד ךיז טנָאמרעד ,המילש האופר ַא ךַײא שטניוו'כ

 ,רעקידניז יד טשינ רעבָא ,דניז יד ןטָארעגסיױא ןרעװ ןלָאז -- ,םיאטוח אלו םיאטח

 ןױש טָאה סָאד ןשטנעמ עכעלרע ןוא עטכערעג ,םיקידצ ןרעוװ ךָאנ ןענָאק עכלעוו

 זייב טשינ טַײז .לבב ןיא לאקזחי איבנ רעד קירוצ ןרָאי רעטנזיוט טימ טרעלקרעד

 .ןעזנַײא ךיוא ןיילַא סָאד ריא טעװ ,טרעטיברַאפ ןוא

 ,טנַײרפ רעטוג רעטלַא רעַײא

 .רמרמ ןמלק

 ןוא ליּפשַײב ןַײמ ןָאטכָאנ טשינ ליװ רֶע סָאװרַאפ ןרעפטנע רימ ווירב םעד ןיא טװּורּפ .מ .ק !

 .גנוגעװַאב רעקניל רעד טימ ןסַײררעביא

21 

 .1952 'צעד ןטס20 םעד ,(סעלעשזדנַא סָאל) .ָא .ל

 ן'צעד ןטס22 םעד ,טנװָא קיטנָאמ סע קידנצעזרָאפ}

 ,ןצנַארעמָאּפ ערעַײס עַוַײמ

 טָאה ריא סָאװ ,רָאנ ךימ טסירדרַאפ'ס .ךַײא ןופ ןרעה וצ ןדירפוצ קרַאטש ןיב
 ."סעַײגנ עכעלנעזרעּפ עטוג ןייק , טשינ ץלַא ךָאג

 -עווש ןָא טציא רימ טמוקיס לַײװ ,רוציקב יסעגַארפ ערעַײא ףיוא ךַײא רעפטנע'כ
 .הליגמ עצנַאג ַא לָאמַא יו הרוש ַא ןבַײרשוצפיוא רער

 "רעבַאיטקָא; רעקסנימ ןיא ןוא "ןרעטש, רעװָאקרַאכ ןיא ווירב סיקסרוגָא .ש
 ס'.ָא .ש טימ "סעמע , ןופ טינשסיוא ןַא ןַארַאפ רעבָא זיא רימ ַײב :.טשינ ךיא קנעדעג
 "קרעוו עטלמַאזעג , סטַאטשלעדע דוד ןופ דנַאב ןטייווצ ןגעוו ,"עיצקַאדער ןיא ווירב ַא;
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 תוכ 'למ-יגור ה  צ שיט צ ױַאס יד

 "סעמע, םעניא טקורדעג זיא ןוא 1925 רעבמעטּפעס ןט14 םעד טריטַאד זיא ווירב רעד)

 -עדרָא ןיא; ןעגנערב וצ טעברַא ןַײמ ןגעוו טרָאד טבַײרש רע .('טּפעס ןטס20 םעד ןופ

 יד טלעטשעגטסעפ, ךיוא בָאה'כ זַא ןוא רעדיל סטַאטשלעדע ןופ "טסקעט םעד גנונ

 ןעמ ףרַאד עבַאגסיױא עקיזָאד יד, זַא ,זיא ריפסיוא ןַײז .רעדיל ענעי ןופ "סעטַאד

 .רמרמ 'ח םעד ןעקנַאדרַאפ ךעלסילשסיוא

 זַא ,"סעמע, גַאלרַאפ םענופ ןעזרַאפ ַא ךרוד ןעמוקַאב רעבָא ךיז טָאה ,רעדייל,

 ןקיזאד םעד ןלעטשנעמַאזוצ םַײב טשינ ןצנַאגניא טרירוגיפ ןעמָאנ םרמרמ 'ח םעד

 -רעדָאפ םעד ןופ ןרָאװעג ןזָאלעגסױרַא ךיוא זיא שינעײטשרַאפסימ ַא בילוצ .דנַאב

 עשידִיי ערענָאיצולָאװער ערעטלע יד , עירעס רעד ןופ עיצקַאדער עניײמעגלַא יד טַאלב

 ."רמרמ 'ח םנופ ןעמָאנ רעד טרירוגיפ ךיוא טָאה סע עכלעוו ןשיװצ "רעבַײרׂש

 :רעטרעוו עקידנגלָאפ יד טימ ווירב ןַײז טקידנערַאפ .ַא .ש

 ערענָאיצולָאװער ערעטלע יד, עירעס רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא סלַא;

 -לצוו ,דנַאב ןט2 םענופ רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ סלַא ןוא "רעבַײרש עשידִיי

 רַאפ ךיא ןיפעג ,ןטוטיטסניא רעקסנימ ןוא רעוועיק םעד ןופ ןבעגעגסױרַא טרעוו רעכ

 טכערמוא עסיורג ַא ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא'ס זַא ,ןרעלקרעד וצ ךעלטנפע בוח ןַײמ

 ןטייוצ םעד ףיוא ןרָאװעג ןזיוװעגנָא טשינ זיא'ס סָאװ ,םעד טימ רמרמ 'ח םעד ןגעק

 ."ךוב ןקיזָאד םענופ רעלעטשנעמַאזצ רעד שיטקַאפ זיא רע זַא דנַאב

 :סעגַארפ ערעדנַא ערעייא ןגעוו טציא

 ,רעדיל עשיסור סטַאטשלעדע ןצעזרעביא טוורּפעג, טשינ ןעמ טָאה סָאװרַאפ (

 ליפוצ טפרַאדעג טָאה סָאד לַײוװ ,טושּפ רָאג ."?וירב יד טצעזעגרעביא טָאה'מ יוװ

 ,רעדיל עטצעזעגרעביא יד רַאפ ןזַײרּפ עכיוה טגנַאלרַאפ ןבָאה רעטכיד יד) ןטסָאק

 רעדיל ערעדנַא יד ןצעזרעביא .(עיפַארגָאיב סטַאטשלעדע ןַײמ ןיא ןַײרַא ןענַײז עכלעוו

 ,עבַאגסױא ןַא ןיא ,סוסקול ןקיטיינמוא ןַא רַאפ ןטלַאהעג םינּפַא גָאלרַאפ רעד טָאה

 ןוש ןענַײז רעבָא ווירב יד .רענעייל ןטנעגילעטניא ןשידַיי-שיסור ןרַאפ טנכערַאב

 ,לַאנרושז ַא ןיא טקורדעג ןעוועג רעירפ

 יד טָאה ,קיטסיצילבוּפ סטַאטשלעדע ןגעוו ןבַײרש םַײב טלַאה ןַאטיװעל ןעו (2

 'טעלָארּפ ןוא 'ווער ןשיווצ דיישרעטנוא םעד טריטוקסיד טַאהעג ןיוש עיצקעס 'טיל

 *.רעטכיד

 םעניא ןַײרַא טלָאזעג ןבָאה "ריפנַײרַא סווָאליב טימ ןציקס ןוא רעדיל, יד (3

 ' .דנַאב רעוָאשווָאב

 .טצעזעגסיוא ץנַאג ןעוועג טשינ ךָאנ זיא טַאטשלעדע דנַאב רעטירד רעד 64

 רעד ןיפ ןליפַא עיּפָאק ענעבירשעג-ןישַאמ ןייק ןגירק טנַאקעג טשינ םורעד בָאה'כ

 ןייק טָאה עלַארטנעצ 'לביב יד רעכלעוו וצ ,טעברַא ענעגייא ןַא ענַײמ ,עיפַארגָאילביב

 ןרירפישעד וצ ןטעברַא רעווש ערטסקע טפרַאדעג םורעד בָאה'כ .טַאהעג טשינ תוכי"ש
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 ץג ַא ר טמָאפ ר עדנַא סקעלַא

 ןיא עיפַארגָאילביב טַאטשלעדע יד ןלעטשנעמַאזוצ םַײב ןלַאירעטַאמ ענעגייא ענַײמ

 ?,ץבַאגסיוא רעקרָאי-וינ רעד

 .ןאהאק םהרבא ןופ ןַאמָאר םעד ןגעק רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ זיא יקסרוגָא 5

 ןסירעגרעטנורַא םיא טָאה יקצידוי ךייא

 "שקירעמַא ןיא ךיז טניפעג ןעמַארד דנַאב רעשיטעווָאס סיקסוועשטניוו 6

 -רוקמ ענַײז ןוא ןגרעברעביל ןריטידערקסיד וצ ןעוועג זיא וויטָאמ סרעטכעש (0

 'ןקירע ךיוא םעד בילוצ ןוא םיב

 םוש ןייק טַאהעג טשינ טָאה ן"ק .ןקירע ַײב ןפָארטעג ךיא בָאה ןענַאסלענעצַאק8

 -ױּפ רעביא טעטירָאטיױא ןַא רַאפ ןטלָאגעג טָאה רָאנ ,טוטיטסניא ןשידִיי םוצ תוכייש

 ?.שטנעמ רעלעדייא רענַײפ ַא ןוא טנעגילעטניא:ךיוה ןעוועג זיא ןי"ק .רוטלוק עשיל

 ייז ןבָאה ןדלעפנעזָאר ;פ"ר ןיא טנעקרענָא ןײמעגלַא ןעוועג זיא יקסוועשטניוו 9

 ,טריטוקסיד ךָאנ ייז ןבָאה ןטַאטשלעדע ןגעוװ ;טסינויצ ַא רַאפ ןטלַאהעג

 -רַאפ טושּפ ןעמ ףרַאד טעברַא-טַאטשלעדע ןַײמ ןיא ןעגנורידיווער יד ןגעוו 0

 ?טסעמ בקעי זַא ,ךעלגעמ .רעווש וצ טציא סע זיא רימ רַאפ .סעבַאגסיוא עדייב ןכַײלג

 -ייוונסיוא .ןלעטש עסיוועג ףיוא ןזַײװנָא ךַײא ןָאק ;טצברַאעגטימ רימ טימ טָאה סָאו)

 ךיוא יו ,רעייטרַאּפ -דמערפ ןגעק ןטעטיפע ןקיניירסיוא וַײמ ןזיולב ךיא קנעדעג קינ

 ןסַײלפ ןַײמ --- ,רקיע רעד ןוא .ןעגנוצעזרעביא יד ןיא ןזַײרג ןוא ןטייקכעלטקניּפמוא

 ?.עקירעמַא ןיא רענעייל ןשידִַיי ןרַאפ רערָאלק ןוא רעטושּפ סָאװ ןבַײרש וצ ךיז

 :"טטשינ טציא ךיא קנעדעג "רעמַאה,; םעניא טעברַא סקירע 1

 טרָאד ןעו ,ןענעייל וצ ןרעג ךיא ןיב רימ ןגעק ןעלקיטרַא עכעלטנַײפ (2

 ַײרעלדיז םתס ןופ רָאנ .טעברַא ןַא רענַײמ ןיא ןתועט רעדָא תועט ַא ןזיוועגנָא טרעוו

 טָאה ".ש .א .פ, ןיא ,לשמל .ןרעסעבוצסיוא סע ױזַא יו ןענרעל טשינרָאג ךיא ןָאק

 עשירָאטסיה עקילָאמַא ןַײמ ןרָאלרַאפ בָאה'כ זַא ,ןבירשעג (יקסניצשעל .ש) רענייא

 רעדָא ,טייקיטכיר:טשינ ןופ לַאפ ןקיצנייַא ןייא ןייק ןָא טשינ רעבָא טזַײװ רע .תונמאנ

 .טעברַא ןַא רענַײמ ןיא טייקכעלטקניּפמוא

 -גגעלעג רעדנַא ןַא ַײב ןבַײרש ךַײא ךיא לעװ םינינע-ןַאמרעביל ןרהא ןגעוו 3

 ןבַײרש וצ רעמ חוכ ןייק טשינ טושּפ ךיא בָאה טציא .טַײה

 ךָאק'כ עכלעוו ןופ ןטינשסיוא-גנוטַײצ ענױזַא רימ ןקיש ןרַאפ סיורָאפ ךַײא קנַאד ַא

 ,םיכסמ טשינ ןיב'כ ןעוו וליפַא ,ןענרעל סָאװ

 .שירפ ןוא טנוזעג עדייב רימ טַײז

 טנַײרּפ רעַײא

 .רמרמ ןמלק

 כיל ןיא טַאטשלעדע, טעברַא ןַײמ טימ גנודניברַאפ ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ןענַײז סעגַארפ יד !

 ."קיטירק רעשיד;ישיטעװָאס רעד ןופ
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 תו כל מ --יגור ה צש יט ע װָא ס יד

 טלָאװעג ןוא "רעבַאיטקָאפ ןוא "ןרעטש ; ןיא װירב א סיקסרוגַא טנכייצרַאפ ןענופעג בָאהכ +

 .ןעװעג זיא סָאד סָאװ ןגעװ ,ןסיוו

 לקיטרַא ןַײז ןיא ןאטיועל לכימ דָארג 1934 ןיא טָאה סָאװרַאפ ,עגַארּפ רעד ףיוא טרעפטנע

 יַאב רעטשרע רעד "עיצילָאװער ןוא טּפַאשנסיװ; 'שז רעװעיק ןיא קיטסיצילבוּפ סטַאטשלעדע ןגעוו

 עלַא ןוא קירע ןבָאה טלָאמעד זיב שטָאכ ,רעטכיד "ןרענָאיצולַאװער, ַא יװ ,ןטַאטשלעדע עטנכײצ

 ?רעטכיד "ןשירַאטעלָארּפ, ַא יװ טנכײצַאב םיא ערעדנַא

 ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא רע .ןענישרעד טשינ .פ .ס ןיא זיא "דנַאב-רעװָאשװָאב, רעד

 .וירב ןקידרעירפ ןיא ןזיװעגנָא ןיוש בָאה'כ יװ ,קרָאיזויג

 .1950 ,ףוקיא ,קרָאי-וינ ,טַאטשלעדע ךוז :רמרמ ןמלק *

 "רעד .פ .ס ןיא זיא ןיקסװעשטניװ ןופ רעדנעב 6 ןופ עבַאגסיוא רמרמ רעטנַאלּפעג רעד ןופ *

 .(סקעז יד ןופ רעטפניפ רעד ןַײז טלָאזעג) ןעמַארד דנַאב ןייא זיולב ןעניש

 ןיא ןטלַאהַאב ןענופעג יורפ סרעטכעש .ל ןופ דרַאמ ןכָאנ טָאה'מ .3 'מונ וירב ס'.מ .ק טז

 "צג יד טרעסערגרַאפ ךָאנ טָאה סָאד ."ןלַאירעּפמיא , ענעדלָאג עשיראצ ןיא לבור טרעדנוה הריד רעייז

 יַאב טלָאמעד זיא רעטכעש .טוטיטסניא םעד ןופ ןטמַאַאב ןקיטכיװ םעד טריטידערקסיד ןוא שינמייה

 -טנַארַאפ םעד רַאפ ןעװעג טשינ רָאג זיא גרעברעביל זַא ,ךעלגעמ .עלעטש ןַײז ןופ ןרָאװעג טקיטַײז

 .םיא ןגעק טרעטיברַאפ ןעװעג רֶע זיא רַאפרעד ןוא ,ןטלַאהעג ױזַא טָאה רעטכעש רעדָא ,ךעלטרָאװ

 טשינ זיא השעמ-הריסמ עצנַאג יד זַא ,ןעלגעמ ךיוא זיא'ס רעבָא .הרעשה ַא ענַײמ זיולב זיא סָאד

 זיא סָאװ ,רעבַײרש ןשיטעװָאס ַא ןַאמרעדַײנש רעטסע ןופ ךיוא טרעהעג יז בָאה ךיא שטָאכ ,תמא

 .װעַיק ןיא ןעװעג טלָאמעד

 .וירב ןקידרעַירפ עז *

 טעטימָאק-ייליבוי ןופ טרָאװרָאפ ןטזַײרגרַאפ-טרעּפמולעגמוא ןַא ףיוא ןויװעגנָא םיא בָאהכ ?

 "עג ןטרָאד ןענַײז סָאװ ,"ןעגנורידיװער , יד ןגעװ ןוא ךוב סטַאטשלעדע ןופ עבַאגסיוא-ףוקיא רעד וצ

 .עבַאגסיוא רעשיטצװָאס רעד טימ ךַײלגרַאפ ןיא ןרָאװעג טכַאמ

 ?"רעמַאה, 'שז י'נ ןיא טקורדעג ןעװעג זיא טעברַא"ילדנעמ'םחנמ, סקירע יצ :טרעפטנט רע !"

 כל

 8 וו - 3

 ,ץנַארעמָאּפ .ַא רערעַײט

 ןקידלַאב ןַײמ ריא טָאה ָאד .רַאורבעפ ןט5 םענופ ןבַײרש רעַײא רַאפ ךַײא קנַאד ַא

 :רעפטנע

 סייוו אליממ ןוא ןעזעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה "רעטעלבדַאווְיי , דנַאב ןטסעַײנ םעד

 רעד ."טַאטשלעדע דוד; ךוב ןַײמ ףיוא עיזנעצער רעקיטרָאד רעד ןגעוו טשינ ךיא

 ןשיווצ ןעוועג ,רימ טכוד ,זיא רע .טנַאקַאב רעבָא רימ טגנילק ץיוורוה ריאמ ןעמָאנ

 ןכלעוו וצ ,ָאוװַיי םַײב זַײרק-רעקירָאטסיה, םעד ןופ רעכוזַאב עכעלטנגוי עקילָאמַא יד

 ג,קרָאי-וינ ןיא טרעהעג בָאה'כ

 ;ןכַאז לָאצ ַא ךימ ןרעדנּוװ קירע סקַאמ ןגעװ

 "וינ ןיא ךיז ןפערט רימ ןעוו ,טרעכיזרַאפ רימ רעפעפ קיציא טָאה סָאװ וצ (

 ?טיוט ןַײז רַאפ ןשַאװעגנייר ןוא טַײרּפַאב ןרָאװעג זיא קירע זַא ,קרָאי
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 ץ נָאר עמָאּפפ ר עדנַא סקעלא

 ירעלקרעד וצ סע שינעביולרעד יד ןבעגעג רימ (רעפעפ) רע טָאה סָאװ וצ ןוא .2

 ?ןעמָאנ ןַײז ןיא ךעלטנפע

 -יס ןיא טקישרַאפ ןיא קירע זַא ,טרעהעג טשינ לָאמניײק ךיא בָאה סָאװרַאפ (

 ןיב'כ סָאװ ,גָאט ןדעי טעמכ ךיא בָאה ,1936 ?ירּפַא ןט15 םעד ,טסערַא ןַײז טניז) :ריב

 ןַײז יונעג ןבעגרעביא דימת רימ טגעלפ יז .עדיא יורפ ןַײז טכוזַאב ,וועִיק ןיא ןעוועג

 ןרעוװ לָאז רע זַא ,טייקכעלגעמ רעד ףיוא טיײיטעגנָא טשינ יז טָאה לָאמניײק ןוא עגַאל

 .(טקישרַאפ

 ןטימ דלושמוא סקירע ןגעו טסעומשעג ךיא בָאה וועִיק ןופ רָאפּפָא ןַײמ רַאפ

 -רַאפ זיא ןינע םקירע זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה רע .עימעדַאקַא רעד ןופ רַאטערקעפ

 ןבָאה ייז ןענָאיּפש עשילױּפ עטּפַאכעג ןופ ץנעדנָאּפסערָאק רעד בילוצ ,טרעטנָאלּפ

 ןכוזַאב עכלעוו ,עטנרעלעג עשילױּפ ןופ טנַײרפ ַא יו ווירב ערעייז ןיא טנָאמרעד םיא

 ןקירע ןענָאמרעד רעייז ןָא טמענ רעשרָאפ-טכירעג רעװעַיק רעד שטָאכ ןוא .וועיק

 ןעִיצרַאפ וצ ידכ ,ןשטנעמ ןקידלושמוא ןַא ןשימוצנַײרַא ,"קירט ןקסנָאיּפש; ַא רַאפ

 +טכוזרעטנוא יונעג ןרעוו ץלַא ךָאד רעבָא ןומ ,טּפשמ םענעגייא רעייז רעגנעל סָאװ

 ןעייל'כ .טשינרָאג ךיא סייוו ןיקסרוגָא .ש ןגעוו ןעלקיטרַא סינרַאשט לאינד ןופ
 טגנערב'מ רעדָא טקיש'מ עכלעוו ,ןטינשסיוא-סגנוטַײצ רעדָא ןעגנוטַײצ ענעי זיולב

 -:עזרעּפ טקישעגוצ רימ סע רע טָאה ןיקסרוגָא .ש ןופ טַאהעג בָאה'כ סָאװ ץלַא

 ?.טשינ טציא קנעדעג ןטַײהלצניײא .ךעל

 .טנוזעג ןטוג ןיא עדייב טַײז סיסנערפ ןוא ריא זַא ,ףָאה'כ

 .ומרמ ןמלק רעייא

 .ץיפַארגָאילביב ךס א ןבעגעגוצ טָאה ,עינעצער עקיטכיװ יד ןבירשעג טָאה ץיװרוה ריאמ }

 רָאנ סע ךיז טָאה רשפא -- טגָאזעג יוזַא טָאה רע ביוא ,טגָאזעג ױזַא טָאה רעפעפ סָאװרַאפ ?

 טרעהעג טשינ טָאה רמרמ סָאװרַאפ .טמיטשאב ןרעפטנע וצ ךעלגעמ טשינ זיא -- ןרמרמ טכודעג

 ,טסּוװעג טשינ וליפַא ןרָאי ןבָאה ,עלַא רימ ןוא ,רע .טשינ עגַארפ ןייק זיא -- ןקירע ןקישרַאפ ןגעוו

 ,טלעטשעגרָאֿפ טשינ ךיז ךיוא טָאה עדיא .גָאט ןייא ןיא רעבַײרש ליפיוזַא ןסָאשרעד טָאה ןעמ זַא

 ַאקא רעד ןופ רַאטערקעס, ןטימ השעמ יד .ןעגנערבמוא ןוא ןקישרַאפ ןקירע טעװ'מ זַא ,אמתסימ

 .תוישעמ-עבָאב טלייצרעד ןוא טרַאנעג ןעמ טָאה רעקימעדַאקַא יד ךיוא זַא ,טזַײװַאב ייעימעד

 סינרַאשט .ז ףיוא ןומרמ טכַאמעג םַאוקרעמפיוא בָאה'כ .ינרַאשט לאינד ןופ װירב יד עז *

 סכַארבעגמוא זיא יקסרוגַא .ש זַא ,טרעלקרעד רע עכלעװ ןיא ,י*גַאט, ןיא ןעלקיטרַא עלענָאזצַאסנעס

 .ןרָאװעג

 יָאיּפש עשיליוּפ, יד טימ השעמ יד טבײלגעג טָאה רמרמ ןמלק זַא ,טזַײװַאב גנוקרעמַאב יד +

 ,טיוט ןוא טסערַא סקירע סקַאמ ןופ הביס יד יװ ,יןענ

-- 386 -- 



 תוכ למ-יגור ה 4.9ש יט ע װאס יד

 שטיװַאילע .י

(1908 -- 1943) 

 .1933 ילוי רעט1 ,םרעפ

 | !ץנַארעמַאּפ רעביל

 עװװקסָאמ ןופ ריד בָאה'כ יצ ,טשינ קנעדעג'כ ?טנדרָאעגנַײא ךיז וטסָאה יװ ,ונ

 ןגעוו ןַאשזדיבָאריב ןיא ןָא רימ בַײרש .ןעוועג רעטסעווש ןַײד ַײב ןיב'כ זַא ,ןבירשעג

 ."סעינעשטוילקירּפ, רעװקסָאמ ענַײד

 -ָאריב) ָאריב ןיא -- ןענַאד ןופ .םרעּפ טָאטשטרובעג ןַײמ ןיא טציא ןיב'כ

 .(ןַאשזדיב

 .קרַאטש ןוא טנוזעג רימ ַײז

 'שטיוָאילע (י) ןַײד

 רעטריציפילאיק ַא ןוא טוטיטסניא רעװעיק ןופ ויכרַא:עסערּפ ןופ טּפױה ןעװעג זיא .ע 2 1

 ָאריב ןיק געװ ןפיוא ,םרעּפ טָאטשטרובעג ןַײז ןופ ןבירשעג לטרַאק סָאד טָאה רע .ףַארגָאילביב

 יידִיי רעד ןופ קעטָאילביב-טּפוה רעד טימ גנוריפנָא ןוא גנוריזינַאגרָא יד ןעמענוצרעביא ,ןַאשזדיב

 :עיפַארגָאילביב .טוטיטסניא רעװעיק ןגעװ לקיטרַא ןיא םיא ןגעװ רעמ .טנגעג רעמָאנָאטױא רעש

 ,לעדַאנ טימ םענייאניא) שטיװָאילע .י ןופ יקעטָאילביב עשידִיי יד ןוא עינַאּפמַאקיגנורעדנַאװרעביא יד;

 ,רוטַארעטיל ענייש .3 ;ןַאשזדיבָאריב ןגעװ .2 ;"דרעזעג , ןוא ץיצַאזינָאלָאק ,קימָאנָאקע .1 ןלקצַאןכ
 רעלַאנַאיצַאנ רעד ןגעװ רוטַארעטיל, ;52'56 זייז ,3 רעמונ ,1929 ,'יגנודליבנטַאר , ןיא .ןקורדנַײא-עזַײר

 יָארּפ רַאפ רעזַײװנַא רעשיפַארגָאילביב ,"דנַאברַאפנטַאר ןיא גנונעדרָאנַײאדרע רעשידִיי ןוא עגַארפ

 ןשיװצ .זייז 56 ,1920 ,דרעזעגרקוא ,וָאקרַאכ .ךעלזַײרק-דרעזעג ןוא ןטסיװיטקַא-דרעזעג ,ןטסידנַאגַאּפ

 -עסיטנא :רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק יד ןיא ןוא דנַאברַאפנטַאר ןיא עגַארפ עלַאנָאיצַאנ :ןעגנולײטּפָא יד

 יַאיטקָאג ."ךובלמאז ןשיגָאלַא'לביב, םעניא "ענַאינינעל יד, ;ידנַאיא ...;לטעטש עשידַיי סָאד ;םזיטיינ
 .עלופ ןייק טשינ זיא עיפַארגָאילביב יד .161 'מונ ,1931 ,יירעב

 ידע סקַאמ

(1898 --- 1937) 

1 

 .28-שו-33 ,קסנימ

 ,סיסנערפ עטיח עביל ,ץנַארעמָאּפ 'ח רעביל

 ןעמונעגפיוא ךימ ןבָאה ח"ח עגיה יד ,טנכייצעגסיוא ךיז ךיא ליפ קסנימ ןיא
 -טַאלּפ (קיזייא) ןסורג ערעייא .רעקסנימ רעקידנעטש ַא יו ךיז ליפ'כ זַא ,םערַאװ ױזַא
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 ץ גאר עמָאפ ר עדנַא סקעלַא

 ָאידַאר סָאד שטָאכ ,ןדירפוצ זיא רע .ןבעגעגרעביא ךיא בָאה יורפ ןַײז ןוא ןוענ

 -- טעברַא עטנַאסערעטניא רעמ ַא טָאה יורפ ןַײז ,גָאט ןצנַאג םעד ןַײא םיא טגנילש

 .םיא ןופ ןדירפוצ רעמ זיא ןוא ק"צ ןיא טעברַא יז

 ןעייל ירפרעדניא 9 ןופ ,טגנערטשעגנָא רעייז ןוא ליפ רעייז ָאד טעברַא ךיא

 םעד ץוח ַא ןוא ,ךיז ןטיירג טרעיד העש רָאּפ ַא ,קיטימכָאנ 172 זיב סעיצקעל ךיא

 ןטַײז עלַא ףיוא ךָאנ ךימ ןעמ טסַײר

 קירַאכ {(יזיא) טָאה ןטכענ ,ןטייווצ ַא -- 2/1 םעד ,טַארעּפער ַא ךיא בָאה ןגרָאמ

 טעילוהעג ןבָאה רימ ןוא רעבַײרש עלַא ןעוועג ןענַײזס ,רימ דובכל עמַאיל ַא טכַאמעג

 טעברַאעג ןיוש 9 ןוא ,סיפ יד ףיוא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב 8 ירפרעדניא ,טכַאנַײב 3 זיב

 .ןטנעדוטס יד טימ

 ןלעפעג ריא זיא'ס זַא ןוא ,"טַײרילָאא ךיז טליפ סיסנערפ עט'ח זַא ,ףָאה ךיא

 .וועיק ןרָאװעג

 ןוא סעַײנ -- ןלייצרעד ךַײא ךיא לעװ ןַאד ןוא ,וועיק ןיא ךיא םוק 7/7 םעד

 .רעבַײרש ַײב ךיז טריפ עס יװ ,ןתוליכר

 זיב ןענעז ח"ח רעקסנימ יד זַא ,רעביא םיא טיג ןוא ןקושטבַא (םהרבא) טסירג

 ,טהנעט עדנַאב רעװקסָאמ יד ."ַײמַאש ל?שרעה, ןופ לייט ןטייווצ ןטימ ןדירפוצ רָאג

 :.טשינ גיוט'ס זַא ,ךעלנייוועג יוו

 .ןסורג עטסעב

 .קירע ,רעייא

 205 .א -- שילגנע ןיא) ףיטש 'סרמ וט דנע סיסנערפ וט סדראגער דניאק סטיוו

 *(ףיטש םוחנ ןופ הנמלא) ףיטש יורפ ןוא סיסנערפ וצ ןסורג עכעלדנַײרפ טימ)

 "מוא זיא ןוא "םזיקצָארט, ןיא ןרָאװעג טקידלושאב רעטעּפש .א םהרבא ןזיא ךוב םעד רַאפ !

 ,(טוטיטסניא-ועיק ןגעװ ייסע יד ךיוא םיא ןגעװ עז) .ןרָאװעג טכַארבעג

 .ךַארּפש עשילגנע יד טנעקעג טוג טָאה קירע סקַאמ -

 .ױרפ טפיטש .ג טימ הריד ןייא ןיא טניוװעג טלָאמעד ןבָאה רימ ?

2 

 !ץנַארעמָאּפ יח םעד

 ,ץנַארעמַאּפ 'ח
 ןַײז טריטנעמַאלגער זיא יצ .העש ַײרד ַא ךָאנ ןדער רע טעװ ןּפמעט יד טימ

 טַײצ ןַײז יו ,םעדכָאנ ןוא ,ןצריק ךיז ףרַאד רע זַא ,םיא טנָאמרעד ,ָאי ביוא ?טַײצ
 .תונמחר ןָא רעביא טקַאה ןַאד ןוא -- טונימ ןעצ ךָאנ םיא טיג ,טקידנערַאפ ןַײז טעוװ

 :,קירע

 ,ןעגנולמַאזרַאפ ַײב ךעלעטעצ ןקישוצ רעדָא ךעלעווירב ןבַײרש טַאהעג ביל טָאה קירע סקַאמ 1
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 תו כל מ- יג ור ה 9 שייט ע װָא ס יד

 טוטיטסניא רעװעיק םעניא ןעגנוטלַאטשנַארַאפ טנכערעגנַײרַא ,ןטפנוקנעמַאזוצ יילרעלַא ןוא סעיצקעל

 סנייא זיא'ס .טּפױה רעד ןעװעג זיא רע רעכלעװ ןופ קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ןופ

 עיצקעס רעד ןופ ןטנַאריּפסַא יד .רעטסומ א יװ ןַײרַא לעטש ךיא סָאװ ,רימ וצ ךעלעװירב סקירע ןופ

 יא ןַײז טַאהעג ךיוא טָאה סָאװ ,"קיטירק רעטערקנָאק רַאפ זַײרק , ַא טימ טריפעגנַא ןײלַא ןבָאה

 טארעפער ַא ןטלַאה ןפרַאד ,ייר רעד טיול ,טגעלפ טנַאריּפסַא רעדעי .רַאטערקעס ןוא רעציזרַאפ םענעג

 ןענישרעד ןענַײז סָאװ ,רעבַײרש עשיטעװַאס ששידִיי יד ןופ רעכיב עטסַײנ טמאס יד ןופ סנייא ןגעו

 ןיא טריקיטירק ןוא טריטוקסיד םיא ןטנַאריּפסַא יד ןבָאה טַארעּפער ןכָאנ .טַײצ רענעבעגעג רעד ןיא

 ךעלנייװעג טגעלפ ,עיצקעס רעד ןופ רָאסעּפָארּפ טּפיױוה רעד ,רע ךיוא .ןקירע ןופ טַײהנזעװנָא רעד

 םעד ןופ רעציזרָאפ ןעװעג זיא תורוש יד ןופ רעבַײרש רעד .גנוניימ ןַײז ןגָאז ןוא טרָאװ א ןעמענ

 המלש ןצװ ,זַײרק םצד ןופ גנולמַאורַאפ א ףיוא עלעטעצ סָאד טקישעגוצ רימ טָאה קירצ .זַײרק

 ןגעװ טארעפער ןַײז טנעיילעג טָאה ,טנַאריּפסַא רעטסקִיעּפ רעד ,רעקיטירק רעקידנצנעלג ַא ,יקסנַאירב

 ןיא ןוא "ןַאקיסקעל; םעד ןיא יקסנאירב .ש ןגעװ רעמ ץז ."זלָארַאה דלַײשט רענסידז, סקַאבלוק .מ

 ,טוטיטסניא רעװעיק ןגעװ ייסע רעד

6 

 ,1925 ,20/וא םעד ,וועיק

 ,ץנַארעמָאּפ יח רערעַײט

 -יירפ רָאג טשינ זיא ווירב רעד .2 וא םענופ ווירב רעַײא ןטכענ טשרע ןעמוקַאב

 ןוא טעברַא רעד ןיא ןעִיצנַײרַא ךיז ריא טעװ ןכיגניא רָאג זַא ,רעבָא ןיימ ךיא .ךעל

 ףיוא טרַאװעג דלודעגמוא סיורג טימ ןיוש ןבָאה רימ .רעסעב ןרעוו טעװ גנומיטש יד

 טעוװ ,ווירב ןַײמ ןעמוקַאב טעוװ ריא ןעוו .קִיורמוא וליפַא ןעוועג ,ךַײא ןופ העידי ַא

 זיא גנוצַאשּפָא ןַײמ ,טקידיילרעד ןַײז ןקיווָאנ (פ) טימ טקילפנָאק רעייא אמתסמ ןיוש

 ןיא גנַאגּפָא ןַײז ןגעו ןענָאמרעד טפרַאדעג טשינ ריא טָאה ךוב רעייא ןיא זַא ,יד

 ןעמ ףרַאד סלַאפנלַא .ווירב ןַײז טימ טלדנַאהעג שלַאפ טָאה רעדיוו רע !,"רעירוק,

 רַאפ ןדייל טשינ טפרַאד ריא זַא ,רָאלק רעבָא זיא סע .ןינע םעד ןפרַאשרַאפ טשינ

 .ןרעלעפ סקיווָאנ רַאפ ןדַײל טשינ ,קידלוש טשינ טולָאסבַא טַײז ריא עכלעוו ןיא ,דניז

 ַא יו לעיצעּפס ,טעברַא רַאפ דלעפ ןטיירב ַא טָאה ריא זַא ,רעטַײװ שלַאה ךיא

 ןפיוא ןָאטּפיוא ליפ טרפב טנָאק ריא זַא ןוא ,.א .ש .פ יד ןיא ,רעקיטירק-רוטַארעטיל

 -וקַאב ָאד טָאה ריא .ןערדַאק-"ןעּפטעלָארּפ , יד ןריזינַאגרָא ןוא ןעיצרעד ןופ טיבעג

 ןענָאק סע טלָאז ריא ,םעד ןגעוו ךיז טלדנַאה טציא ןוא ,תועידי עשיטערָאעט ליפ ןעמ

 ליפ געוו רעייא ףיוא ןפערטנָא ריא טעוװ ךעלריטַאנ .קיטקַארּפ רעד ןיא ןדנעוונָא

 זיא דלעפ סָאד ,תועינמ ןָא גנוכיירגרעד םוש ןייק ָאטשינ (זיא'ס) רעבָא -- תועינמ

 זיולב ףרַאד ןעמ .רַאבטכורפ ןוא סיורג רעבָא זיא סע ,טקיניײטשרַאפ ןוא טקיטסימרַאפ

 ףיוא ןעגנונעפָאה ליפ ןגייל רימ .ריא טָאה סָאד ןוא ,רעיודסיוא ןוא דלודעג ןבָאה

 רעד טלעפ סָאװ סָאד ,קיטירק-רוטַארעטיל וצ ןעמענ טרפב ךיז טפרַאד ריא .ךַײא

 ןוא .ץנַאלג טימ ןוא ךעלטרָאװטנַארַאפ ,טסנרע ןבַײרש ןוא ,עקירעמַא ןיא רקיע
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 ץנַא רעמָאּפ רעדנַאסקצעלַא

 -- קיטכיו ךיוא זיא סָאד -- ?סעקינעּפטעלָארּפ; יד ,ענעגייא יד ןגעוו זיולב טשינ

 קידנבײהנָא ,רעבַײרש עכעלרעגריבניילק ןוא עזַאושזרוב יד ןגעוו ליפ ןוא ךיוא רָאנ

 רָאג ןוא עטנעָאנ זיב עכעלטנַײפ ןוא עטַײװ ןופ ,עניילק רָאג יד זיב ושָאטַאּפָא ןופ

 טפרַאד ריא .טנידרַאפ רעדעי יװ ןוא ףרַאש ,טסנרע רָאנ ,ןעַײרעלדיז ןָא ןוא .עטנעָאנ

 ןעמעלַא םעד טָא וצ .רוטַארעטיל רעשיטעװַאס רעד ןגעוו ךעלסיבוצ ןרימרָאפניא ךיוא

 ןַײז ןלעװ סע רעקיגָאװ סָאװ ןוא ,ןטסיימוצ ןרעהוצ טנַײּפ ןוא טנַײרפ ךיז ןלעוװ

 --- רעכיז טינ ןיב -- רעכַײרנברַאפ יצ) רעכעלטרָאװטנַארַאפ סָאװ ,ןעלקיטרַא ערעייא

 -ירק רעד ןרעװ טפרַאד ריא ,ץרוק .עיציזָאּפ רעיא ןרעוו טעװ רעטסנרע ץלַא ,(9 .א

 טשינ -- ןרעװ סע טנָאק ריא ןוא ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל 'ווער רעד ןופ רעקיט

 ףעגנורעטש עלַא ףיוא טקיקעג

 ,(רעדיל) וו (דנַאב רעטייווצ) טַאטשלעדע ןענישרעד .ליטש זיא טוטיטסניא ןיא

 ךוב ןַײמ ןענישרעד -.(עיפַארגָאנָאמ סרָאמרַאמ) (דנַאב רעטשרע) טנַײשרעד געט יד ןוא

 -יוו ןענישרעד +,ךובךןַאמצרַאווש ןענישרעד ."ה"י אוא ןיא רוטַארעטיל עשידִיי יד,

 ןַײמ) *דנַאב -לדנעמ -םחנמ +ןטפירש סרעגניטע ךיז טצעז עס .3-4 *.וער ןוא טפַאשיס

 ןיא .(8 ,576 "ןרעטש; רעקסנימ ןיא ןקורד ןביוהעגנָא ךיז מ"מ ןגעוו גנולדנַאהּפָא

 טעברַא עַײנ ןַײמ טייג 11 'מונ ןיא ,"עקוועלירסַאק, ןַײמ טקורדעגּפָא 6-5 *טסעמרַאפ.

 .ןגיוב (1/2) "עיוועט , ןגעוו

 טריפעגנַײא ,רוטנַאריּפסַא עקידרעַירפ יד טּפַאשעגּפָא טציא טָאה "עימעדַאקַא יד

 ,ןטנַאריּפסַא ןָא ןבילבעג טציא ןענַײז רימ זַא ,ױזַא ,(ןטנַארָאטקָאד) עשימעדַאקַא רָאֵו

 .טוטיטסניא ןצנַאג ןרַאפ ןטנַאריּפסַא עשימעדַאקַא 5 זיולב עַײנ ןעמענוצ ןלעוו ןוא

 "רוא ףיוא םירק ןיא רע זיא טציא ,רימ ַײב טניֹוװעג טציא זיב טָאה יזנַאילרוק

 -עג גנַאל טשינ ןבָאה ילענ ןוא עדיא .ביולרוא ןופ ןעמוקעג 1; וא םעד ןיב ךיא .ביול

 רָאּפ ַא זיא יז ,רעווש רעייז -- עדיא ,טכַײל רעייז -- דניק סָאד ,עניגנַא ףיוא טקנערק

 ,טעב ןיא ןגעלעג ןכָאװ

 (.9 .א -- שיסור ןיא ןבירשעגסיוא ןזיא סָאד) ַאילמעז ַאיַאננָאילַאּפָא , יד

 -נירג (שרעה) וצ םעד ןגעוו לעיצעּפס טנַײה בַײרש ךיא ,יהָאד ןגירק םוצ טשינ זיא

 בַײרש ךיא .ןגירק רע טעװ רשפא ,(9 .א -- ?ַאגינקשזעמ , :שיסור ףיוא) ןיא יױטַאלב

 -עג ןַײז לָאז עס קיטכיוו רעייז זיא'ס זַא ,ךיוא טלַאה ךיא יי.ןענייטשרוג (ןרהא) ךיוא

 ."טייהַײרפ ןגרָאמ , ןיא טקיד

 יד זיולב טציא ןגירק רימ --- ייןעזעג טשינ ךיא בָאה לקיטרַא סינודקומ (.א ר"ד)

 .עסערּפ עשיטסינומָאק

 "וע עסָאכ -- רעבַײרש רעניטנעגרַא ןַא ןופ ךוב ַא טנעיילעג געט יד בָאה ךיא

 |(.9 .א -- שיסור ןיא -- ?אניזעטופ ,}} (1924) ?ָארעזשטוַאק, יד ןגעוו ַארעוויר-עד איָאטס

 -ָאט, םנילעס ןופ רעייגרָאפ ןימ ַא ,ךוב קרַאטש ַא רעייז ,גנוצעזרעביא רעשיסור ַא ןיא ,

 .ןענעייל סע ךַײא טַאר ךיא .(.9 .א -- שיזיוצנַארפ ןיא) "יאוינ ַאל טוב ַא שזַאי
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 תהו כל מייגור ה 4 עשי ט עװַָאס יד

 טסירג .ךעלטקניּפ ןרעפטנע ןעז לעװ ךיא ,טפָא טבַײרש .סַײנ קינייו זיא ױזַא
 .ןסיסנערפ קיצרַאה

 ?סערדַא רעַײנ רעַײא זיא יו
 .סירע סקַאמ רעייא ,סורג 'ח טימ

 ,6 וירב סרמרמ םעד ןגעװ עז .טנַאמרעד טשינ וליפא יירעירוק , םעד בָאה ךיא !

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא 9 ,8 װירב צז -

 .1935 ,עימעדַאקַא ..רֶעד ןופ גייפ ,װעיק .וירב ןוא רעדיל .ןַאמצרַאװש רעשָא

 ייװצִיִק .קירע .מ ןופ ריפנַײרַא ,טסיה"טיל .קירע .מ ןופ רייא .קרעװ ענעבילקעג :רעגניטע .ש 13

 ,1935 .עימעדַאקַא

 ןיא ןענישרעד זיא דנַאב רעד .7 דנַאב :רעדנעב 12 ןיא קרעװ עטלײװעגסיױא סמכילע'םולש *

 -רעדנּוװ ןַײז ןוא לירּפַא ןט15 םעד טריטסערַא ןעמ טָאה ןקירע .ןישַאכ .א ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ 6

 1935 ןיא יז זיא קילג םוצ .ץַאז םעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא זיא לדנעמ'םחנמ ןגעװ טעברַא עכעל
 סקירע ןבעגעגסױרַא טשינ טציא זיב טָאה'מ סָאװ ,דָאש ַא ."ןרעטש , רעקסנימ ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא

 .ךוב רעדנוזַאב א ןיא ,עטסנעש ןוא עטסכעלדנירג יד ,םכילפ-םולש ןגעװ ןעגנולדנַאהּפָא

 רעכעה ןופ רענייא ןעװעג זיא רעשידִיי רעד רעכלעװ ןופ ,עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ עשינַיַארקוא ?

 .עימעדאקַא רעד ןופ ןלייט ,ןטוטיטסניא עשירעשרָאפ-ךעלטפאשנסיו 0

 רעװעיק ןיא ןענרעל ןעמוקעג זיא סָאװ ,קסנימ ןופ רעשרָאפ-רוטַארעטיל רעגנוי ,דנַאלרוק .ד

 ,טוטיטסניא

 ,לארשי:ץרא ןיא ןוא ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידִיי ןגעװ ,טרַאגע לרַאק ןופ ךוב ַא ןעװעג זיא סָאד י

 .ןבירשעג קידנצנעלג

 ץשיטעװָאס יד ,יַאגינק ַאיַאגדָארַאנודשזעמ, ןיא טעברַאעג טָאה רֶצ .טַאלבנירג .ה ןופ װירב עז "

 ,דנַאלסױא ןייק רעכיב עשיטעװָאס ןקיש טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא

 ."ןדלעה ענעלַאפעג , ןופ עיפַארגָאילביב עז '"

 .'ןעפטעלָארפ. ךוב-עיצַאטרעסיד ןַײמ ןגעװ עיזנעצער א ''

1 

 .1935 רעבַאקעד ןט15 םעד ,וועיק

 ,ץנַאועמַאּפ יח רערעַײט

 .עקוועלירסַאק , לקיטרַא םעד "לַאנגיס, ןרַאפ שטנּוװ רעַײא טיול ךַײא קיש ךיא

 ,1935 ,6-5 'מונ י"טסעמרַאפ , ןיא טקורדעג ןעוועג זיא רע

 ןעלקערב טשינ ,רעמונ ןייא ןיא לקיטרַא ןצנַאג םעד ןקורדוצּפָא :גנוגנידַאב ןייא
 . יא

 .טעברַא-לדנעמ םחנמ יד ןקישוצ שטנווװװ רעַײא טיול ךיא לעװ :"רעמַאה , ןרַאפ

 ךַײא טעב ךיא .טשינ ָאד םיא ןעעז רימ ,ןעמוקַאב טשינ ךיא בָאה *?לַאנגיס , םעד

 ,טעברַא-ץרפ ןַײמ טקורדעגּפָא טָאה ריא ּוװ ,ןרעמונ ייוצ עטצעל יד ןקישוצוצ רימ

 לקיטרַא ןרַאפ ןלַאפַאב ךימ זיא'ס עכלעוו טימ ,ןעַײרעלדיז ענעי ךעלגעמ זיא'ס ביוא ןוא

 .עסערּפ עזַאושזרוב יד
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 ץנ אר עטָאּפ ר עדנַא סקעלַא

 .ןבַײרש רעדנוזַאב געט יד ךַײא ךיא לעװ רעיונעג
 עקיצרַאה ןוא ,ווירב ןטנַאסערעטניא רעייז ןוא ןכעלריפסיוא רעַײא רַאפ קנַאד ַא

 .ןסיסנערפ ןוא ךַײא ןסורג
 .קירע .מ סורג ןעמערַאװ טימ

 דנַאברַאפ םענופ ןַאגרָא .לַאנרושז רעשיפַארגַאילביב-שיטירק ןוא רעשירעלטסניק:ישירַארעטיל }

 יַארּפ, ןכָאנ ןענַײשרעד ןבױהעגנָא .1937:1933 ,װעִיק-װָאקרַאכ .עניַארקוא ףיוא רעבַײרש עשיטעווָאס

 .(רעפעפ קיציא ןופ וװוירב עז) ייטיל

 .קרָאיוינ ןיא עקניל יד ןופ ישזישדוח ?

 ,1935 17/אוו םעד ,וועיו
 ,ץנַארעמָאּפ יח רערעַײט

 ללש ַא ,טיירפרעד רעייז ךימ טָאה רֶע ןוא ,29,;או םענופ ווירב רעייא ןעמוקַאב
 ןכלעוו טימ ,טעּפמיא רענעי ךימ טיירפ סע -- ךַאזטּפױה יד ןוא ,סַײנ עטנַאסערעטניא
 לצווכ טַײװ יוװ ,ןפלעה ךַײא ליוו ךיא .טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנַײרַא ךיז טָאה ריא

 .ןענעק רָאנ

 יירסַאק, לקיטרַא םעד טקישעגסױרַא ןטכענ ךַײא ךיא בָאה שטנּוװ רעַײא טיול
 לעװ ךיא .םיא ןעלקערב טשינ -- גנוגנידַאב ןייא טימ רָאנ ,"לַאנגיס, ןרַאפ *עקוועל
 ,"רעמַאה ,, ןרַאפ "ןעלדנעמ-םסחנמ , ןקיש ךיוא ךַײא

 טקישעגסױרַא ךַײא ךיא בָאה י"ה"י ןט19 ןיא רוטָארעטיל עשידִיי יד , ךוב ןַײמ
 שיסור ןיא) (יַאגינק ַאיַאנדָארַאנודשזעמ ,) ןטַאלבנירג (.ה) ךרוד קירוצ ןכָאװ 6 טימ ךָאנ
 ַאיַאננָאלַאּפָא, (.פ .א -- שיסור ןיא) ןקישסױרַא ךַײא טגָאזעגוצ ךיוא טָאה רע .(.9 .א --
 .ןענַײשרעד ןכָאנ ףכית טקישעג ךַײא ןרעו טוטיטסניא ןופ סעבַאגסױוא עלַא :,?ַאילמעז

 -לעדע (2 ;קיטכיװ רעייז ,ךוב-ןַאמצרַאווש (1 ןענישרעד זיא עיצקעסטיל רעד ןופ
 ,1-2 'מונ ,"עיצולָאװער ןוא טפַאשנסיוו, (4 ;קרעװ סרעגניטע (3 ;וו 'ב ןוא ו 'ב ,טַאטש

 -ַארעטיל עשידִיי , ;עבַאגסיוא עשימעדַאקַא ,"?דנעמ-םחנמ , :טנַײשרעד געט יד .5 ,27
 רימ טקיש .טשינ רימ ןעמוקַאב "לַאנגיס, םעד .עגַאלפיױא עטייווצ ,"ה"י ןט19 ןיא רופ
 ריא טעװ סָאלּפיד םעד .טקישעגסױרַא טָאה ריא סָאװ ,ןרעמונ ייווצ יד טקעריד וצ
 ךָאנ רימ ןבָאה ןטנַארָאטקָאד-ןטנַאריּפסַא עשימעדַאקַא עַײנ ןייק .ןעמוקַאב ןצרוקניא
 .ןעמונעגפיוא טשינ

 ןָא ריא טדנעוו טנָארפסקלָאפ ןוא טַײהניײא ןפירגַאב יד זַא ,קורדנַײא ןַא בָאה ךיא
 ַא ןגעוו ןקיוויל (.ה) טימ טלדנַאהרעטנוא "ףעטרַא; זַא ,קיטכיר זיא יצ .טיירב וצ ןיוש
 ַא ןגעו "ערטיוב , עסעיּפ עכעלרעדנּווו ַא ןבירשעגנָא קַאבלוק .מ טָאה ָאד ?עסעיפ
 ןעמ .וָאשטַאגופ רעשידִיי ןימ ַא ,קירוצ רָאי 100 טימ דנַאלסורסַײװ ןיא ןלזג ןשידִיי
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 תו כל מדיגור ה |עשיט 9 װַָא ס יד

 ךָאנ סע בָאה ךיא .עװקסָאמ ,וועיק ,קסנימ ןיא ןייג טעוו עס .טוג רעייז זיא'ס זַא ,טגָאז

 .טנעיילעג טשינ

 +,דנַאב-רעוװָאשווָאב םעד קורד ןיא ּפָא רימ ןביג שדוח ףוס

 ּוװ) טוטיטסניא ןופ ףיוה ןיא ,וועִיק ןיא טצעזַאב ןיוש ךיז טָאה דנַאילרוק (.ד)

 .(ירעדניבנַײא יד ןעוועג זיא'ס

 עקידרעטַײװ סָאד) ךס ַא ,קלָאט קינייװ ןוא ןשטנעמ ךס ַא זיא עיצקעסטיל רעד ןיא

 .קינייוו רעייז סנטצעל בַײרש ךיא .טסַאלַאב (.9 .א -- ןענעיילרעביא רעווש זיא טרָאװ

 ןיא ."רעקיכלימ רעד עיוועט; טעברַא ןַײמ ךיז טקורד ,1935 ,11 'מונ ,"טסעמרַאפ; ןיא

 על ןגעװ ןעלקיטרַא) ןגיוב 23 ,"השורי רעשירַארעטיל רעד ןופ, ךוב ןַײמ -- קסנימ

 *(םכילע-םולש ,ץרפ ,יקסוועשטניוו ,רעבָאלטָאג ,רעגניטע ,דלעטנעסקַא ,ןָאזניוו

 -ַארפ , ןיא רָאי 2 ַא ןופ דָאירעּפ-שזַאטס ַא ןייגכרוד ,ךיא ןיימ ,ףרַאד יירעּפנייוו (.ז)

 ."ןעּפטעל

 -יל ץשילגנע סרעוַאשווַאב טצעזרעביא ןייש רעייז טָאה רענטאלּפ (קיזַײא) רעַײא

 .עבַאגסיױא רעזדנוא רַאפ רעד

 .םורַא רָאי בלַאה ַא ןיא קירוצ ןרָאפ טעװ רע .?טַײר-לָאק זיא רמרמ (ןמלק)

 ןיא טציא ןגירק רימ !טוג רעייז -- טנעיילעג ךיא בָאה 'לקיטרַא-רעלימ (.ש) רעַײא

 .עקירעמַא ןופ סעבַאגסיוא עשיטסינומָאק יד זיולב טוטיטסניא

 .ךַײא וצ ןעקנעב ןוא עביל ךס ַא טימ עלַא ךַײא ןענָאמרעד רימ ,טפָא טבַײרש

 ילענ ןעקנילענ ןוא ןעדיא ,רימ ןופ ךַײא רַאפ ןוא ןסיסנערפ רַאפ ןסורג עקיצרַאה

 .ָאנַאיּפ ַא טפיוקעג ןבָאה רימ .ןייש רעייז ךיוא טליּפש ,"טנכייצעגסיוא , ףיוא ךיז טנרעל

 -קעװַא ןענַײז (.9 .א -- רעגיווש ןוא רעטכָאט סגרעברעביל) רעטומ סעשוינ ןוא עיסַאט

 *,קסווָארַאבַאכ ןיא טעברַא (9 .א -- (ןַאמרענוה) ךורב יזַאשזדיב-ָאריב ןיא ןרָאפעג

 .קירע .מ רעייא ,קיצרַאה

 .1935 ,װָאקרַאכ-װעיק .1881:1800 :ךוב רעטשרע !

 .'דרע :עטע9716סרַאפ רצדַא עטעילַאּפרַאפ) עטנערבעגסיוא; :;שידִיי ףיוא 2

 .קַאבלוק .מ סע עז *

 .הירב סרמרמ .ק עז .טוטיטסניא ןיא ןטסערַא יד בילוצ ןענישרעד טשינ לָאמניק 3

 ..ןענישרעד טשינ לָאמניק *

 עקניל יד ןיפ דנַאברַאפ רעד ,ןעפטעלָארפ, ןופ דילגטימ ַא ןרעװ טלָאװעג טלָאמעד טָאה .װ .ז *

 .רעבַײרש עשיטעװָאס ןוא עקניל יד טפמעקַאב ףרַאש דַארג רעירפ טָאה רע .ןטַאטש יד ןיא רעבַײרש

 ,"גָאט ףיֹוא קסַאילב ַא; ךוב סרעללימ .ש ןגעװ ?

 .טוטיטסניא ןגעװ לקיטרַא עז " ןוא *

-- 392 -- 



 ץ נָא ר למַא ּפ ר עד נ א סקעלַא

0 

 ,1936 28/וװ ,וועִיק

 ,סיסנערפ ערעַײט ןוא ץנַארעמָאּפ 'ח רערעַײט

 ןוא ךַײא ןשיוװצ "שיוטסיױא-סעטָאנ; םעד ךיוא ןוא ווירב רעייא ןעמוקַאב בָאה ךיא

 ןוא טפַאשנסיווא לַאנרושז רעזדנוא ןיא ןקורדרעביא ווירב עדייב ןלעוװ רימ .ןקיווָאנ

 טימ ןוא ,טקידיילרעד ןיוש זיא ןינע רעד סָאװ ,ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא !."עיצולָאוװעד

 -יירפ-ןגרָאמ , רעד ןיא ןיוש טעברַא ריא סָאװ ,רעייז ךימ טיירפ ךיוא .ךַיַײא רַאפ ערע

 ."טַײה

 ןוא ןעזנָא סיורג טימ ךרודַא ןענַײז דנַאל ןיא זדנוא ַײב ןעגנורעַײּפ-עלעדנעמ יד

 ןסיורג ַא ןעלעדנעמ ןיא ןעזרעד ןעמ טָאה זדנוא ַײב ךיוא ,ןסַאמ עקיזיר ןגיוצעגוצ

 :,ןגיוב 60 ןופ דנַאבנייא עלעדנעמ ַא גַאלרַאפ ןגיה ןיא ןענישרעד זיא טציא .רעלטסניק

 -ָאק םיא ריא טעװ עקירעמַא ןיא ךיוא זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא ,ןבעגעגסױרַא ןייש רעייז

 סייוו'כ ןוא ,טכעלש רעייז טּפיוהרשביא טעברַא *ַאגינקששזעמ , יד .ןטײרּפשרַאפ טוג ןענ

 :"ַאגינקקוב, רעַײא יצ ,(9 .א -- טַאלבנירג .ה) ט'רג יצ ,קידלוש זיא יז יצ ,טשינ

 -סניא םעד ַײס ,רימ ַײס ןקישוצ טגעמעג ןעדרָא רעַײא טָאה רושָארב-עלעדנעמ רעד ןופ

 .רַאלּפמעזקע ןַא ןעמעלַא -- ןגַײװװצנעזָאר ַיײס ,טוטיט

 ןוא ,ןעלעדנעמ ןגעוו לקיטרַא ןַא ?רעמַאה , םעד רַאפ טקישעג 26/1 םעד בָאה ךיא

 ?ןשרָאפסיױא סע ריא טנָאק יצ ,ןרָאװעג טימרעד זיא סָאװ ,טשינ סייוו'כ

 ןופ טעלּפמָאק ןצנַאג ַא ךַײא ןקיש ייז זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה יקסנַארַא (ריאמ)

 ,1936 ןופ 2 ,1 'מונ ןענישרעד ןיוש ,ךעלטקניּפ רעייז רע טנַײשרעד טציא .?טסעמרַאפ;

 ןענַײז "?ןרעטש , רעקסנימ רעד ַײס ,1 'מונ "טסעמרַאפ, רעד ַײס .2 'מונ ךיז טצעז עס

 ןעגנולײטּפָא-עלעדנעמ ענייש טימ סױרַא

 רימ ןעמוקַאב "לַאנגיס , ;"טַײהַײרפ-ןגרָאמ , ןיא זיולב ךיא עז ןעלקיטרַא ערעייא

 ,19235 ןופ 12 'מונ טשינ רעבָא ,1926 ןופ 1 'מונ ןעמוקַאב רימ ןבָאה *רעמַאה, ;טשינ

 -יײו, ןיא ןעלקיטרַא ערעַײא טנעיילעג ךיוא בָאה ךיא .לקיטרַא רעַײא ןעוועג זיא'ס ּוװ

 ."דרע

 -ַארעטיל עשידָיי יד , לכיב ןַײמ ןופ 'זקע ןטייווצ םעד ןיוש געט יד ךַײא קיש ךיא

 .עגַאלפיוא רעטייוצ רענייש רעד ןופ ןיוש רַאפרעד ,"ה"י אוא ןיא רונ

 ךָאנ זיא "לדנעמ-םחנמ , .ץלַא ןגירק ריא טעוװ טוטיטסניא ןופ סעבַאגסיױא יד ןופ

 -יא טימ ,עבַאגסױא-טכַארּפ ַא זיא'ס .ץרַאמ בייהנָא אמתסמ ןַײז טעװ ,ןענישרעד טשינ

 .?ַאימעדַאקַא; עירעס רעַײנ רעד ןופ סעבַאגסיוא יד טנפערעד ,ןגיוב 25 ,סעיצַארטסול

 4 -- סרמרמ :ןריפנַײרַא 2) קרעוװ סרעווָאשווָאב קורד ןיא ּפָא רימ ןביג געט יד

 ַּפֶָא ךיוא ןביג רימ '.ןגיוב 25 ןטלַאה סע טעוװ ןעמַאזוצ .(ןגיוב 5 -- סווָאליב ןוא ,ןגיזב
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 תהו כ למי יג ר ה ּעש יט ל װ ָא ס יד

 "ערעטניא ןוא ןסיורג ַא טימ ,רעדנעב עדייב ,"ןרעטוע עדנעשזדנַאלב , ע"ש קורד ןיא

 ףיוא תוחוכ עלַא רעבירַא רימ ןפרַאוװ טציא .(ןגיוב 7) סעדלָאה .א ןופ ריפנַײרַא ןטנַאס

 םוצ ןרעוו טקידנערַאפ ףרַאד סָאװ ,"רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד ןופ עטכישעג , רעד

 .ליטש טוטיטסניא ןיא זיא ױזַא .עיצולָאװער:רעבַאיטקָא רעד ןופ ייליבוי ןקירָאיײ0

 ןגַארטרָאפ טנעיילעג -- רימָאטישז ,קסנימ ןיא -- ןרָאפעגמורַא ייווצ ןכָאװ ַא ןיב ךיא

 ןופ עיסעס-רָאפסױרַא ןַא גלָאפרעד סיורג טימ טריפעגכרוד רימ ןבָאה רימָאטישז ןיא)

 ,(טוטיטסניא

 רעד (1 :ןעז טפרַאד ריא ."טסעמרַאפ ,, ןופ רעמונ-'רעמַא ןגעוו אמתסמ טסייוו ריא

 ןַײז ףרַאד עס (2 ;ןבַײלקּפָא גנערטש ,ןכַאז עטסעב יד רָאנ ןקישוצ לָאז *?ןעּפטעלָארפ.;,

 *.לקיטרַא ןַא סרעַײא ןוא ןיִגלָא .מ ןופ לקיטרַא-ריפנַײרַא ןַא

 ןופ געט, סרידַאנ ןעשיו) מ ןופ עבַאגסיױוא רעַײא טנעיילעגרעביא געט יד בָאה ךיא

 ,רעבַײרש רעסיורג ַא זיא רידַאנ (העמ) זַא ,ןטלַאהעג לָאמעלַא בָאה ךיא :"."געט ענַײמ

 .רעוועדעש ַא זיא *וועיַארַאנ, ןַײז ."ארפושד-ארפוש, תמאב זיא דנַאב רעד טָא רעבכָא

 זַא ,ןעמָאנ ןַײמ ןיא רעדיוו םיא טגָאז ןוא ןעמָאנ ןַײמ ןיא םיא טקנַאד ןוא םיא טסירג

 ַאזַא .רעטסערג רעד עקַאט רשפא ןוא ,רעבַײרש עטסערג ערעזדנוא ןופ רענייא זיא רע

 -ךַארּפש רעקיטלַאװעג ןוא קיריל רעטכע ,טייקכעלשטנעמ רעפיט ,ליפעג ןופ םוטכַײר

 -יא םיא טיג לָאמַאכָאנ .רוטַארעטיל-טלעוװ רעד ןיא וליפַא ןטלעז זיא ,טפַאשרעטסַײמ

 ,רעקיטכיוו זיא סָאװ רָאנ ,רעקיטירק ַא ןופ טשינ קנַאד ַא ,ןעמָאנ ןַײמ ןיא קנַאד ַא רעב

 ַא םיא ןגעוו ןבַײרשנָא ןוא טַײצ ןעניפעג לָאמַא לעוו'כ זַא ,ףָאה ךיא .רענעייל ַא ןופ

 ןיא עטסערג יד ןופ רענייא זיא רע זַא ,טלעװ רעד ןכַאמ וצ רָאלק ידכב ,ךוב ןצנַאג

 .בוח םעד םורַא ױזַא ןלָאצּפָא ןוא רוטַארעטיל רעקיטַײצטנַײה רעזדנוא

 יד ןגעוו ,רעגייטש ַא ,לַאנרושז רעזדנוא רַאפ ןבַײרשנָא סעּפע טשינ ריא טנעק יצ

 ןוא רעזַאושזרוב ןגעוו רעדָא ,ןענישרעד טשרָאקָא ןענַײז סָאװ ,רעכיב-"ןעּפטעלָארּפ, 9

 עַײנ יד ןגעו עקַאט רשפא ןוא ?עקירעמַא ןיא טייקיטעט-רוטלוק רערענָאיצולָאװער

 רעטנוא ,קרעװ ענעבילקעג סרידַאנ ןופ עבַאגסיוא ןַא טציא ןטיירג רימ ?רעדנעב-רידַאנ

 "וצ רימ ןרידַאנ ןטעב ריא טנעק רשפא :'.ריפנַײרַא סווָאליב טימ ןוא עיצקַאדער ןַײמ

 ןרישנַאװער ןרעג ךיז לעװ ךיא ?רעדנעב עטצעל ענַײז ןקישוצ

 "מיס ץנַאג ַא טימ ,ןבָאה הנותח ןכיגניא אמתסמ טעוװ יז ,ןַײרַא טפָא טמוק םעדוי

 ילענ .רעסעב סיוא טציא טעז עדיא :?,רעיוב ַא -- רעינישזניא ןַא ,רוחב ןשיטָאּפ

 רעבָא טקנערק יז ,קיזומ ןיא ןטירשרָאפ ךיוא טכַאמ ,"טנכייצעגסיוא, ףיוא ךיז טנרעל

 ןיוש טלַאה רמרמ .דניק רעַײט ַא ןײמעגלַא ןיא רעבָא זיא ,טפָא ךיז טליקרַאפ ,טפָא

 טנַײה טמוק קַאבלוק .םורַא שדוח ַא ןיא יו רעטעּפש טשינ טרָאפ רע -- ןרָאפּפָא םַײב

 -עיּפ ערעייז :?ןקינזער ַײב ַיײס ,םיא ַײב ןגירקסױרַא ןעז לעװ ךיא ןוא וועיק ןיא ןרָאפוצ

 עלערימ , :גלָאפרעד סיורג טימ ןעייג רעטַאעט ןשידִיי ןגיה ןיא ."ףעטרַא? ןרַאפ סעס

 -רעדניק ַא זיא סָאד) ?ששטַאפָשק עקמָאיז, סלעינַאד ןוא "קַאלמַאמ יפָארּפ, ,*סָארטע
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 ץנַאר עטָאּפ רעדגַאסקעלא

 טפָא רעייז ןדייב ךַײא ןענָאמרעד רימ .(טוג ןעוועג סע טלָאװ ןלוש ערעַײא רַאפ ;עסעיּפ

 ןוא עקנילענ ,עדיא קיצרַאה ךַײא ןסירג סע .ךַײא וצ ךעלסיב וצ ןעקנעב ןוא

 .קירע רעַײא

 ןיא זיא יז .(ןעגנורעלקפיוא עקידרעירפ עז) יטקילפנָאק-קיװָאנ; םעד ןגעװ גנורעלקרעד ַא ?
 | .ןענישרעד טינ 'שז

 .ייליבוי ןקירַאי-100 ןַײז ןופ ?

 .(1934:1888) גַײװצנעזַאר .א ןופ ריפנַײרַא ןַא טימ ,"דנַאב ןיא ןיא קרעװ ענעבילקעג, *

 ...וָאקרַאכ-װעיק .(ווירב סרמרמ ץז) רעטכעש .ל ןופ ןרַאטנעמָאק ןוא קורד םוצ טיירגעגוצ ,ןטסקעט יד
 .זייז 492 ,1936 ,גַאלרַאפדנימצַאנ

 .רעכיב עשיטעװָאס טימ רָאנ טלזנַאה סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא טפעשעג םעד ןופ ןעמַאנ +

 ."ןדלעה ענעלַאפעג, יד ןופ עיפַארגָאילביב עז .1945 ןיא ,המחלימ רעטצעל רעד ןיא ןלַאפעג *

 ןקירע סקַאמ ןופ טסערַא םעד בילוצ קורד ןופ סיורא טשינ לָאמנייק זיא עבַאגסױא:טכַארּפ , יד *

 ."ַאימערַאקַא, ןעמָאנ ןרעטנוא סעבַאגסױא עשימעדַאקַא עירעס ַא .רעטעּפש ןכָאװ 6

 .ןענישרעד טינ לָאמנייק ךיוא י ןוא *

 ,ןעמוקעגסיורַא טשינ רָאג ןופרעד ךיוא זיא ,ויָאקרַאכ ןיא ךיוא יװ ,װעיק ןיא ןטסערַא יד בילוצ ?
 .ןלַאירעטַאמ ענעבילקעגּפָא ךס ַא 'יטסעמרַאפ , םוצ קרָאי-וינ ןופ טקישעגרעביא טָאה'מ שטָאכ

 ,".פ .מ, גַאלרַאפ ,5 'ב ,נ .מ ןופ קרעװ עטסַײנ יד) .רידַאנ השמ ןופ "געט ענַײמ ןופ געט, 9
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 -רַאכ-װעַיק .װָאליב (המלנש -- ןעגנוקרעמַאב ןוא ריפנַײרַא ,טלעטשעגפיונוצ .קרעװ ענעבילקעג !/

 לַײװ ,רָאטקַאדער ,קירע סקַאמ טנָאמרעד טינ ןיוש זיא ןטרָאד .זייז 404 ,1937 ,גַאלרַאפדנימצַאנ ...,ווָאק

 .טיוט ןעװעג ןיוש רע זיא רָאי ןבלעז ןופ יטקָא ןט17 םעד ןוא טקישרַאפ ןעװעג טלָאמעד ןיוש זיא רע

 ,קירע ןוא װָאליב ןגעװ ,טוטיטסניא רעװעיק ןגעװ לקיטרַא ךיוא ,9 ווירב ןקידרעטַײװ םעד ךָאנ עז

 -ניא םעד ,ןריא ןַאמ םעד טָאה ,ייקסנימ ןופ לדיימ ַא, ךוב ןַײמ ןופ ןידלעה ,יקסוָאזָארג סעדוי 2

 .9 ווירב ךיוא עז .המחלימ רעטצעל רעד ןיא ןרָאלרַאפ ,רעינישז
 .שטיװעשידַאק .מ ןופ וירב עז ."עינַאד) טסעיּפ צַײנ ס'ר עפיל 3

1 

 .1946 ילוי ןטס20 ,עװקסָאמ

 (ץנַארעמָאּפ) ,רעדנַאסקעלַא 'ח רעביל

 -עג ריא טָאה ּוװ .ךייא ןופ לווירב ַא ןעמוקַאב בָאה'כ סָאװ ,ןדירפוצ רעייז ןיב'כ
 ךיז ריא טעז יצ ?קרָאי-וינ ןיא קידנעטש ןיוש רע טבעל יצ ?רעדורב סנעמלַאז ןפָארט
 ?טפָא םיא טימ

 רעטבילעג-סייה ןוא רערעַײט רעזדנוא יװ (רעבָאטקָא ןט17 םעד) רָאי ןַײנ ןיוש
 ןוא טײקנַארק-ןגָאמ רערעווש ַא ףיוא ןעוועג קנַארק זיא רע ,ןברָאטשעג זיא ןעמלַאז
 ףעלימענ טימ רימ ןבעל ןָא טלָאמעד ןופ .ןעװעטַאר טנַאקעג טשינ םיא טָאה ךַאז ןייל
 זיִא .יס ןיא טרַײקַאװע ןעוװעג עדייב רימ ןענַײז המחלימ ןופ טַײצ רעד ןיא .ןיילַא
 עלעמיונ .עװװקסָאמ ןיא רימ ןבעל רָאי ןטס1943 ביײהנָא ןופ .((9 .א -- עקטַאוװ
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 תו כל מ --יגור ה 9 שיט עװַָא ס יד

 סרוק ןטירד ןפיוא רעבירַא ןיוש זיא יז ,רָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא זיא (רעטכָאט סקירע)

 טשינ ריא טלעפעג טעטילַאיצעּפס יד שטָאכ ,עימעכ ףיוא ךיז טנרעל .טוטיטסַייא

 ,רעטָאפ םוצ ךעלנע רעמ ,עדנָאלב ַא ,ךיא יו ךיוה ױזַא ןיוש זיא יז .קרַאטש רעייז

 טלַאװ יז זַא ,סייוו רעוו רָאנ ,ןבָאה הנותח טשינ ךיז יז טבַײלק לַײװרעד .רימ וצ יו

 -רעד רָאנ .עבָאב ַא רַאפ טכַאמעג אמתסימ רימ ןיוש יז טלָאװ ,לגנִיי ןטוג ַא ןפָארטענ

 רעג ךָאנ ןעק'כ ןוא עבָאב ַא ןַײז וצ קשח ןקרַאטש ןייק טשינ סעּפע ךיא בָאה לַײוװ

 .ןטרַאווּוצ

 רימ .טוג ץנַאג זדנוא ךיז טבעל'ס ןוא טעברַא עטוג ַא בָאה'כ ,טעברַא ןיילַא ךיא

 רעביל ןוא רערעַײט ַא קידנעטש יו זיא יז ,((רעטסעוװש סקירע) ןעניגער ַײב ןבעל

 עַײרט ןוא ענעבעגעגרעביא רעייז ַא רָאנ יו ,זדנוא ןגעוו ךיז טגרָאז ןוא שטנעמ

 .עבלעז סָאד טימ ריא ןלָאצ ,ךיז טיײטשרַאפ ,רימ .רעדניק עריא ןגעוו טגרָאז עמַאמ

 -נייק זדנוא טָאה סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא שטנעמ רעטסטנעָאנ ןוא רערעַײט ַא זיא סָאד

 .ןזָאלרַאפ טשינ ןטונימ שטסרעוװש יד ןיא טשינ לָאמ

 רערעטלע ןַײמ ,קסנימ ןיא טעגרהרעד ןטידנַאב עשטַײד יד ןּבָאה ןעמַאמ ןַײמ

 .טֵנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא זיא רעדורב

 טשיג גנַאל ןיוש ךיז ךיא בָאה {"קסנימ ןופ לדיימ ַא,, -- יקסװָאזָארג} סעדוי טימ

 ןוא ןטַאט םעד .תונברק ךס ַא ןעמונעגקעװַא ריא ַײב טָאה המחלימ יד .ןבירשעגכריד

 ייווצ ַא .עיצַאוקַאוװע ןיא ןברָאטשעג זיא עמַאמ יד .ןרָאלרַאפ יז טָאה ןריא ןַאמ םעד

 -סיוא םוצ ןוא קסנימ ןיא עלעדיימ עטייווצ ַא ןרָאבעג יז טָאה המחלימ רעד רַאפ געמ

 ,סופוצ רעטעמָאליק 400 ןעגנַאגעג דניק קיגָאט-2 ַא טימ יז זיא המחלימ רעד ןופ ךורב

 ךיוא זיא ןוא טַײצ רָאי ַא טבעלעג טָאה דניק סָאד .טנַאה רעד רַאפ דניק ןטיױוצ ןטימ

 .ועיק ןיא לרעטכעט קיצנייא ריא טימ סעדוי טבעל טציא .ןברָאטשעג

 -- סַײררעביא ןגנַאל ַא ךָאנ ,לָאמ ןטשרע ןַא ףיוא .ץלַא רעקינייו רעמ זיא סָאד

 -רעמ ןָאעל ר"ד| (רעדורב סנעמלַאז) ןָאעל ןעז טעװ ריא ביוא .גונעג זיא --- ךיא ןכער

 ,ןסורג עטסעב ערעזדנוא רעביא םיא טיג ן.ּפ .א -- קרָאי-וינ ןיא טציא טניווװ ןיֵה

 .החּפשימ ןַײז סורג ַא .סערדַא ןַײז טשינ ןוליפַא ןסייוו רימ ,ןבַײרשנָא זדנוא רֶע לָאז

 ?ייז ךיז טבעל יװ ןוא טנדרָאעגנַײא ךיז ייז ןבָאה יוװ

 רעיונעג ןָא טבַײרש ?יז טעברַא יצ (ּפ .א --- יורפ ןַײמ) ?סיסנערפ טכַאמ סָאװ

 .ךַײא ןוא ןסיסנערפ ןסורג עטסעב .ןדייב ךַײא ןגעוו

 .(קירע) עדיא

 ןעלימענ ןוא ןעניגער ןופ ןסורג

 ,ןיקרעמ ןמלז :ןעמַאנ רעתמא ס'ע .מ }?

 לקיטרַא טז (עלעמיונ) עלימענ שידִיי ףיוא .ןעמָאנ רעשיסור ריא זיא (רעטכָאט ט'ע .מ) ילענ ?

 ,טוטסיטסניא רעװעַיק ןגעװ
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 ץנ ַא ר עמָאּפ ר עדנַא ס7 עלַא

 -ענטַאלּפ קיזי" א

(1893--- 1961) 

1 

 .1922 רעבמעטּפעס רעטס22 ,עווקסָאמ

 ::ץנַאורעמָאּפ רעביל

 בָאה'כ .טסיב וד ּוװ טסּוװשג טשינ בָאה ךיא זַא ,טשינ טסייוו וד ןַא ,סייוו ךיא

 ,ןבירשעג רימ ןעמ טָאה לַארוא ףיוא .עװקסָאמ ןיא ןפערט ךיד לע ךיא טנכערעג

 -ּפעס ןט1 םעד ןעמוקעג ךיא ןיב עװקסָאמ ןיא .דנַאברַאפ ןיא ןרָאפעג טסיב וד זַא

 ,רעטרעטַאמעגסיוא ןוא רעדימ ַא ,רעבמעט

 יד ןיא טלַאק ױזַא זיא ָאד ןבַײרש וצ קשח םעד ןעמ טרילרַאפ עװקסָאמ ןיא

 ."יוג; ַא ןרעוו ךיז טליוו סע זַא ,ןזַײרק עשידִיי

 -עג ןױש טסיב וד יצ קסנימ ןיא טסיב וד יצ ןייגרעד טנָאקעג טשינ בָאה ךיא

 .ןכיגניא קסנימ ןיא ןיילַא ןַײז וצ טנכערעג בָאה .ּוװ-ץעגרע רעטַײוװ ןרָאפ

 (.נ) ןעזעג ךיא בָאה ,לווירב ןַײד ןגָארקעג בָאה'כ סָאװ גָאט ןבלעז םעד ןיא

 ןבָאה רימ ןוא ָאד ךיוא זיא קיווָאנ (.פ) .ריד ןופ סורג ַא ןעמונעגּפָא ןוא :ןדלַאווכוב

 ןכַאז ענדָאמ עכלעזַא טדערעג ךָאנ רימ ןבָאה סעּפע -- ןגעוו ןוא ריד ןגעוו טדערעג

 טלַאה ןעמ זַא ;ךיא סייוו -- קסנימ ןיא םענעגנָא קרַאטש ױזַא טשינ זיא ריד זַא

 -ָאס ןיא טציא לָאמ עטשרע סָאד ןענַײז רימ .טוג רעייז ךיא סייוו -- זדנוא ןופ טשינ

 לגר הלוע רעבַײװ יד טימ ןרָאפ סָאװ ,םירבח רעקרָאי-וינ עלַא יד ןוא ,דנַאברַאפ-ןטעוו

 .טײרּפשעג טשינ ןעמולב ןייק זדנוא רַאפ ןבָאה ,פ"ס ןיא רָאי ַא לָאמ ַײרד ןַײז

 ַא זיולב זיא'ס ,קרָאי-וינ ןופ טיירגעגוצ טשינ ךיוא ייז ןבָאה "ןפמוירט, ענַײמ

 טימ גנוגעװַאב רעד ןעניד ןענָאק וצ ידכ ,ןָאט ןילַא סעּפע זומ ןעמ ןוא קסנימ קנַאד

 .טשיִו ןפרַאד ,קרָאי-וינ ןיא ,"ייז; ןוא ָאי ןפרַאד רעטעברַא יד ןוא רימ סָאװ רוטַארעטיל

 "יל עטכעלש ןבַײרש רימ ;סעקילַאק-רעבַײרש טכַאמעג זדנוא ןופ טָאה קרָאידוינ

 ַא רָאנ זַא ,םעד רַאפ ןפמעק ןוא דיל טוג ַא ןבַײרש ןענרעלסיוא ךיז ןפרַאד רימ ,רעד

 ,(קרָאי-וינ ןיא) ןקורד ןעמ לָאז דיל טוג

 .טשינ ךָאנ ךיא סייוו --- ןָאט וצ סָאװ .פ"ס ןיא בַײלב ךיא ?ןָאט וצ ןכער ךיא סָאװ

 .רוטַארעטיל ַײב ןטעברַא ךיא לעװ רשפא ,קירבַאפ ַא ןיא ןטעברַא ךיא לעװ רשפא

 ןצנַאװו טימ הריד ץיּפש ַא ףיוא רבח ַא ַײב ןיב ךיא .ןגירק טשינ ןעמ ןָאק הריד ןייק

 -לעוו טימ ,עדַאגירב-רעבַײרש רששידנעלסיוא רעד ןופ טעברַא יד ךָאנ זיא לַײװרעד

 לַײװרעד ,טַײצ לסיב ַא ןרעיוד ךָאנ טעוװ סע ,טקידנערַאפ טשינ ,ןרָאפעג ןיב ךיא רעכ

 .ןַײז וצ ּוװ ץַאלּפ לקיטש ַא ךיא ךוז
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 תוכ למ :יגור ה עט י סט ע װ ָא ס יד

 לסיבַא לעװ ךיא יװ לענש ױזַא ןוא ,ןסעומשכרוד ךיז ,ןעז טלָאװעג ךיד טלָאװ ךיא

 ןיא רעכיב רַאפ טלעג טרָאד רימ טמוק בגא .קסנימ ןיא ןעמוק ךיא לעװ ,ןרעװ רעַײרּפ

 ַא ןעמוק רימ טעװ סע .ןשָארג ןייק טקישעגוצ טשינ טנַײה זיב רימ ןבָאה ייז .גַאלרַאֿפ

 -ענּפָא טנָאקעג טסלָאװ וד ןעוװ ןוא (רעכיב יד סױרַא רָאנ ןביג ייז ביוא) עמוס ענַײפ

 ןעוועג טלָאװ ,ןצונ לַײװרעד -- ךיז טסקיטיינ וד ביוא ןוא ,רימ רַאפ טלעג סָאד ןעמ

 .ןַײפ רָאג

 -נָא רָאג ףרַאד ןעמ .*"רעבַאיטקָא; ןטרָאד ףיוא טריפ ,ווָאקרַאכ ןיא זיא ירעפייש
 -ַאזוצ ןרָאפ רָאג רימ ילעוו רשפא ,םעד ןגעוו טכַארט ַא ביג .ןרָאפוצ ןוא ןיהַא ןבַײרש
 הריד ןייק זַא ,ױזַא יו רעבָא ,ןעמוק ליוװ ,סיוא טייג (.פ .א -- יורפ ןַײז) הרובד .ןעמ
 .טשינ ךיא בָאה

 רעקרָאי-וינ ןַײמ רָאנ ,טשינ ךיא ןיב "רעקַאנק, רעסיורג ןייק ,ןָא רימ ביײרש
 ..ןדניוושרַאפ ןָא טבייה טייקטרעטיברַאפ

 .קיזַײא

 -ייר ַײב) .1895 ,רעבמעװָאנ ןט17 םעד ,ןלױּפ ,וָאלָאקַאס ןיא ןריובעג ןיא .פ קיזַײא !

 רעוט'רוטלוק ןוא :ײטרַאּפ א ןעװעג 1921 רָאי ןזיב .(1896 -- טזַײרגרַאפ טײטש ןענעז

 ןייק ןרָאפעגּפָא .רענדער רעטוג ַא יװ טסּוװַאב ןעװעג ,עטיל ןוא ןלױּפ ןיא "ןויצילעוּפ , יד ןופ

 ,"רעװקס ןָאינוי; ץּפורג'רעבַײרש רעקניל רעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג ּוװ ,רָאי ןבלעז ןיא עקירעמַא

 ַא ןיא טעברַאעג ןרָאי לָאצ ַא .עסערפ רעקניל רעד ןיא רעדיל טקורדעג ."ןעפטעלַארּפ, ןופ רעטעּפש

 א ןבעגעגסױרַא .ןלוש-רעדניק עקניל יד ןיא רערעל עטסעב יד ןופ רענייא ןעוװעג ךָאנרעד ,קירבַאפ

 ליצ ןטימ דנַאברַאפנטַאר ןייק ןרָאפעגּפָא 1932 ןיא .(1930) "טלײצרעד גָאט רעד סָאװ, רעדיל ךוב

 עקידנגלָאפ ענַײז .ןיהַא ןעמוק ןַײמ רַאפ םישדח עכעלטע ןעמוקעג ןיהַא זיא רע .ןבַײלב וצ ןטרָאד

 ,עקירעמַא ןופ ;1933 ,קסנימ ,רעדיל ,רעדנעל יײװצ ןופ :פי'ס ןיא ןענישרעד ןיוש ןענַײז רעכיב

 ,קסנימ ,עמץעָאּֿפ ,'רעטומ רעד ןופ דיל יד; ;1935 ,קסנימ ,רעדַײנש ןגעװ עמעָאּפ ַא ;1934 ,קסנימ

 רעשיסורסַײװ רעד ןיא ןעגנוצעזרעביא ,רעכיב ייר ַא ןוא 1947 ,עװקסָאמ ,ןביולג ןוא עביל טימ 0

 ורּפָא ףיוא ןעװעג זיא רע תעשב ,1961 ,ילוי ןטס26 םעד ןברָאטשעג זיא רע .ךַארּפש רעשיסור ןוא

 ּפַא ןעמ טָאה ,(1960) 'ןבעל ןופ ץלַאז סָאד, ךוב ןשיסור ןיא .ַאגנַאלַאּפ טרָארוק ןשיװטיל ןיא

 "ןָאקיסקעל, סנעזייר ןיא סעיפַארגַאיב ענַײז עז) .טַײצ רעטצעל עמַאס רעד ןופ רעדיל ענַײז טקורדעג

 .('ןעפטעלָארּפ , ךוב ןיא ןוא

 .5 'מונ װירב סרעפעפ קיציא צז ? 2

 .עקירעמַאופצ ןיא ןרָאכ עקניל יד ןופ טנעגיריד ןוא רַאטיזַאּפמַאק ,.ש בקעי

 ערענָאיצולָאװער) ירעבַאיטקָא? :ןריפוצפיוא דנַאברַאפנטַאר ןייק ןרָאװעג ןדַאלעגנַײא זיא רע +

 יזָאּפמָאק ןשירַאטעלָארּפ-שינַאקירעמַא, ןופ קיזומ .רעטכיד עשירַאטעלָארּפ ןופ טסקעט .עירָאטַארַא

 ."ליפרקוא, ןופ רעטסעקרָא .סעילעּפַאק עשידיי רעװעיק ןוא רעװַאקרַאכ ןופ רָאכ .רעפייש .י "רָאט

 רעד ןופ גָאטרָאי ןט15 םענופ ןעגנורעַײּפ יד וצ גנוריפפיוא עלעיצעּפס .רעפייש .י -- טנעגיריד

 .ןטָאנ טימ זיז 12 .1932 ,וָאקרַאכ .עיצולָאװער-רעבַאיטקָא
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 ץנַארעמָאּפ ר עדנאסקצלא

 .1922 'צעד ןט13 ,קסנימ

 !ץנַארעמָאּפ רערעַײט

 ,ווירג ןַײד ןגָארקעג טנַײה

 זיא רימ ַײב לַײװ ,עגַאל יד טלעטשעגרָאפ ןילַא ךיז ךיא בָאה טגָאזעג תמא םעד

 ףיוא ןטכיזסיוא זיא סע עכלעוו ןָא קסנימ ןיא ץיז ךיא .עבלעז סָאד טעמכ ךיוא סע

 רעד רימ גיוט סָאװ רעבָא ,גנוטַײצ-ָאידַאר רעד ןיא ןיוש ךיא בָאה טעברַא .רעמיצ ַא

 .ָאטשינ זיא עקטַאילק יד זַא ,לניופ

 .טשינ ךיוא עיצקַאדער ןיא ןגָארקעג טשינ ךיא בָאה גַאלרַאפ ןיא טלעג ןייק

 רעצנַאג רעד זָאלטכיזסיוא סעּפע זיא'ס .טשינ רענייק טסייו -- ןגירק לעוו'כ ןעוו

 ןגָארקעג ןוא קסנעלָאמס ןיא טנויָא ןַא טַאהעג בָאה'כ סָאװ ,זיא קילג רעצנַאג רעד .ןינע

 .תורצ עסיורג ףיוא ןעוועג ָאד ךיא טלָאװ טינ ַא ,לבור 9

 עדייב ןלָאז רימ זַא ,ךיז ןטעב ייז .סעדָא ןיפ ווירב ַא ןטלַאהרעד ןטכענ בָאה ךיא

 טרָאד ךיז ןוא סעדָא ןייק ןרָאפוצ רָאג וטסעוװ רשפא --- ןַײא ךיז רעה זיא .ןיהַא ןעמיק

 רעד .םוטעמוא יו רעכיג ,רעמיצ ַא ןגירק וצ רעכעלגעמ זיא טרָאד .ןענעדרָאנַײא

 ןַא ןכַאמ וצ זיולב טרַאװ ךיא ,סעדָא ןייק ןרָאפ ךיוא לעװ ךיא זַא ,ןַײז ךָאד טעוװ ףוס

 .טלעג לסיב ַא ןגירקוצסױרַא ,גַאלרַאפ ןטימ עדנע

 לסיב ַא ךָאנ לַײװרעד זומ ןוא ,ךיוא עזיוו ןַײמ ןרעגנעלרַאפ ךָאנ ךיא זומ ,בגא

 .ןעמוק טסלָאז וד זַא ,ןבירשעג שוריפב רימ ןבָאה ייז ,ךרוד ךיז טכַארט .קסנימ ןיא ןַַײז

 .ךָאנ רעפטנע ןכָאנ ןעז טסעוו ןוא ןָא ייז בַײרש סלַאפנדעי

 סָאװ ןָא ךַײלג רימ בַײרש ,רעכטנע ןַא ריד ןופ ןגירק וצ ןזַײװַאב ךָאנ לעװ ךיא

 ,טסכַארט וד

 .ץלַא סָאד -- קיטעמוא זיא קסנימ ןיא

 טגָאזעג טָאה סמַארבײא .ווירב ערעזדנוא ָאי ןיוש טָאה "ןעּפטעלַארּפ, רעד

 ןרָאפעג זיא סמַארבייא .גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ןענעייל ווירב יד ןלעװ ייז זַא ,ןהרונד

 -ָשג בָאה ךיא ?ןָאק ץרעה ילתפנ ןעזעג וטסָאה .שרַאמ-רעגנוה ןטימ ןָאטגנישַאוװ ןייק

 יד ַײב עיצַאטנעירָא ענדָאמ ַארַא'ס .טנװָא ןַא ןַײא טרָאד םיא טנדרָא ןעמ זַא טנעייל

 .טשינרָאג רעדָא רָאג רעדָא ,םירבח רעװקסָאמ

 .ןָא בַײרש .ָאנדַאל ,ונ

 ,טלעג לסיבַא גירק ןוא "סעמע; ןרַאפ ןָא סעּפע בַײרש

 300 םורַא :"גנוי-רעדַײנע םעד רימ ןופ,; עמעָאּפ ןַײמ טקידנערַאפ בָאה ךיא

 טסקנעדעג ,סעדָא ןיא בייהנַא םעד טנעיילעג ריד בָאה'כ .ןטָארעג ץנַאג זיא יז .תורוש

 ?רעטעדנַאט םעד ןטַאט ןַײמ טימ,, --
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 תוכ למייגור ה 4 .צש יט ע װאס יד

 .רעביא רימ ייז קיש ?"סעמע, ןיא רימ רַאפ ווירב סעּפע ןַארַאפ ןענַײז רשפא
 ,ױזַא ןַײז לָאז זיא ,ָאטשינ ךָאד זיא ןסירג וצ ןעמעוו

 .קיזַײא

 ךָאד זיא רע -- ןבַײרשנָא רימ רע לָאז ,סורג ַא רעביא ביג ןענירָאס (.ע) ,ָאי
 ,ןטַאי עטסעב יד ןופ רענייא -- :ןעניסָאר .ש ךיוא סירג .ןטַארעטיל הרבח יד ןופ טשינ

 ,קסנימ ,דנַאלסורסַײװ ןופ ג"פ-הכולמ ,"רעדַײנש ןגעװ עמעָאפ א; :ןעמָאנ ןרעטנוא ןענישרעד

 ,זיז 105 ,5

 ."ןדלעה ענעלַאפעג , ןופ ץיפַארגָאילביב עז ?

 ,1932 'צעד ןטס25 ,עוװקסָאמ

 !ץנַארעמָאּפ ערערעַײס

 -נעילפ, רעד יװ ןיב ךיא ,עװקסָאמ ןופ ריד בַײרש ךיא סָאװ טשינ ךיז רעדנווו

 ."רעדנעלָאה רעד

 ןוא .ןבַײלב ןגעוו גנוגנערטשנָא עטצעל יד ןכַאמ וצ עװקסָאמ ןייק ןעמוקעג ןיב

 ךיא ּוװ קסנימ ןייק ןרָאפ ןזומ קירוצ לע ךיא .םעדיוב ַא טזָאלעגסיױא ךיז טָאה'ס

 .ןרָאפקירוצ רעדָא ,רעמיצ ַא ןגירק לעװ ךיא זיב ןבַײלב לעוװו

 בָאה'כ זיב ,ןעמוקעג ןיב ךיא טניז געט ייוצ עטצעל יד טכוזעג ךיד בָאה ךיא

 .וועיק ןייק ןרָאפעג טסיב וד זַא ,טסּוװרעד דיז

 ןיהּוו טשינ סייו ךיא .לבור 50 ןוא :ןענידלעז ןופ ווירב ַא ריד רַאפ בָאה ךיא

 טשינ סייווכ לַײװ ,עװקסָאמ ןייק ןוא קסנימ ןייק ךַײלג רימ בַײרש .ןקיש וצ ריד סע

 .ןַײז לעוו'כ ווו

 -וצ ערעייז עלַא ןסעגרַאפ ןבָאה םירבח רעוועיק יד לענש יװ רימ טרעדנּוװ סע

 ןענעדרָאנַײא ןוא טעברַא עגונב ,ןגָאז

 .ץלַא ןגעוו ןוא ךיז ןגעוו ןסיוו זָאל ָאזלַא

 .קיזַײא

 .טיהעגפיוא טשינ רימ ַײב ךיז ןבָאה ווירב ענַײז סָאװ ,דָאש רעסיורג א .(1942:1901) .ז עשַאי !}
 רימ ןופ. ןבירשעגנָא ןעװעג זיא סע רעכלעװ ףיוא ,עיפַארגָאטָאפ א ענַײז ןבילבעג רעבָא זיא רימ ַײב

 50 יד .ענעבירשעגנָא ןַא ָאטַאפ יד ןבעגעג רימ ןיוש טָאה רֶע ."ןידלעז עשַאי ריד וצ ןידלעז עשַאי

 טשינ ןיוש קנעדעג ךיא .טקישעגּפָא רימ ייז טָאה רע ןוא ,טגרָאבעג ,סיוא טזַײװ ,םיא ךיא בָאה לבור
 .טנעקעג זיא סע ןעװ בָאה ךיא סָאװ ,רעבַײרש ןוא ןשטנעמ עטסלעניגירָא יד ןופ ןעוועג זיא רע .טוג

 ,("ןדלעה ענעלַאפעג , ןיא טיפַארגָאילביב ןַײז ַצז)
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 ץזנ א ר עמָאּפ ר עדנַא סקעלא

 ,1933 רַאונַאי ןט5 ,קסנימ

 !ץנַארעמָאּפ רערעַײט

 רעטצניפ ,טלַאק ,לציּפ ןַײמ ןיא ןיוש ןיֹוװ ךיא .קסנימ ןיא געט ייויצ ןיוש ןיב'כ

 "םייה ,, ַא ליוו ךיא יצ .לבור 50 יד ןבעגעגּפָא ריא ,רעטסעווש ןַײד ןעזעג בָאה .לרעמיצ

 ךָאנ ךיא בָאה רעלייטרַאפ ןייק ,טשינ ךָאנ ךיא בָאה עטרַאקטיורב ןייק !ןיינ --- ?ןרָאפ

 ןלָאז .ןרָאפ "םייה, ַא טשינ ליוו ךיא ןוא -- טשינ ךָאנ ךיא בָאה ערדלָאק ןייק ,טשינ

 ,(ךיא ןיימ ,עיצולָאװער יד טשינ) רימ ןופ רעקיטיינ רשפא ףרַא ז ןעמ ןעמעוו יד ןרָאפ

 עכלעוו ,יד ;הביבס רענעגייא רעד ןיא ןעיירפ רעמ ךיז טעװ ןעמ ןעמעוװ טימ .יד

 ןופ ךיוא ןוא רימ ןופ ןגרָאזַאב רעטכַײל ןוא רעמעװקַאב ,רעטעב ָאד ךיוא ךיז ןענָאק

 .רימ ןופ רעביל ןעמ טָאה ייז לַײװ ,ריד

 .טנַײפ ַא ןבילבעגרעביא זיא רימ ַײב רעבָא ,ןיינ ?סעכ ןיא ןיב ךיא זַא ,טסניימ

 ןבילבעגרעביא זיא רימ ַײב .םירבח ערעזדנוא ןשיװצ םזיטירָאװַאפ םעד וצ טפַאש

 ךיא רעדָא :רימ טמוק סע סָאװ ליוי ךיא .עקירעמַא רָאי 10 יד וצ ליפעג רעטיב ַא

 רעדָא ,רעבַײרש ַא וצ יו רימ וצ ןעִיצַאב ךיז לָאז ןעמ ליוו ךיא ןוא רעבַײרש ַא ןיב

 .ױזַא ךיז ןעִיצַאב סָאװ ענעי טײקיטליגכַײלג רעבלעזרעד טימ ןרעפטנע לעװ ךיא

 -ָארּפ םוצ רעטנענ לָאמעלַא ןיב ןוא גנוי-רעדַײנש רעד ךיא ןיב ,ןַײז טשינ לָאז סע יו

 טינשידלַאווכוב (גנ)-ימלַאט (.ל) ןופ ןטנעגילעטניא עקידקינָאה יד יװ טַאירַאטעל

 -טעלָארּפ ןַײמ ןטכעפסיוא טשינ לעװ ךיא יװ ,גנַאל ױזַא ןליק טשינ ךיז לעװ ךיא

 ןענעקסּפ סָאװ ,עקיטַײז יד ןגעק ףמַאק ןיא ,רוטַארעטיל רעד ןיא עיציזָאּפ עשינעּפ

 ןרילרַאפ ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא קידנעמוק ןוא ,קרָאי-וינ ןיא תולאש עשירַארעטיל

 ךָאד ןוא רוטַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ רעקרָאי-װינ רעד טימ ןעגנודניברַאפ עלַא ייז

 .עטכערעג יד ייז ןבַײלב

 ןענעדרָאוצנַײא ךיז ידכ רעווש רָאג טעברַא ךיא .ָאטשינ זיא רימ ַײב סעַײנ ןייק

 .ןעגנערב וצ יז ױזַא יו טשינ סייוו ןוא ןעמוק לָאז הרובד זַא ליוו ךיא .לסיב ַא שטָאכ

 סָאד סיוא ךיז דער -- טכעלש ריד זיא'ס בוא ,ךיז טוט ריד ַײב סָאװ בַײרש

 .בַײלב -- ןבַײלב טסנעק וד ביוא .ןעיירפ ךיז ךיא לעװ -- טוג ריד זיא'ס ביוא ;ץרַאה

 ןעמעוװו ,הרבח עלַא יד טָא ןגעק שירעפמעק ןוא קיעּפדנַאטשרעדיװ ןכַאמ ךיד טעוו'ס

 ,טנַײפ ױזַא בָאה ךיא

 .קיזַײא

 יָארּפ עגנוי עטסרעמ יד ןופ טיײקטרעטיברַאפ יד טקירדעגסיוא וירב םעד ןיא טָאה .9 קיזַײא !

 עקניל יד וצמ ײז וצ גנויצַאב רעקידנצעשרעטנוא רעד ןגעק עקירעמַא ןיא רעבַײרש עשירַאטעל

 םעד ןגעװ ךעלריפסיוא ןבירשעג בָאה .גנוגעװַאב רעקניל רעד ןיא רעבעג-ןָאט ןוא רעבַײרש ערעטלע

 ."ןעּפטעלָארּפ , ךוב ןַײמ ןיא
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 תהו כל טי גו ר ה ע שי ט צ ײַא סי ד

 ,1933 רַאונַאי ןטס21 ,קסניט

 !ץנַארעמַאּפ .ַא ,ַײא

 ?ןבַײרש סצּפע טשינ טסנָאק ?טסגַײװש וד סָאװ סָאד זיא סָאװ

 ןסיװ ןָא טשינ בייה ךיא זַא ,לסורג םערָא ַאזַא ןבעגעגּפָא רימ טָאה ןַאמצרַאה

 .זיא ריד טימ סָאװ

 ךיא זַא ,טגָאז ,ךיז טלדיז רע ,ןסמַארבייא (סַאיליװ) ןופ ויירב ַא ןגָארקעג בָאה'כ

 ןציז וצ ןכערברַאפ ַא זיא'ס לַײװ ,ןרָאפ וצ ןעמוק רעסעב לָאז ךיא ,"רעקעלס; ַא ןיב

 (-ןגָאז טשינ רימ טסנָאק) טעברַא ליפ ױזַא טָאה "ןעּפטעלָארּפ, רעד ןעװ ,פ"ס ןיא

 .לַאנרושז ןקידנעטש ַא ןוא ךובלמַאז ַא ןבעגוצסױרַא ךיז ןבַײלק ייז

 זַא ןַײז ןָאק'ס .טרעפטנעעג םיא בָאה ךיא .ןסירג ךיד ןטעבעג ךימ טָאה רע

 ןַײמ ןלייצרעד רעיונעג ריד טעװ רע .ויעיק ןייק ןרָאפסױרַא ןַאמצרַאה טעװ ןגרָאמ

 .?שינעשזָאלָאּפ ,

 ןיא ןעמוקקירוצ ךיז טסבַײלק וד זַא ,ןעגנַאלק ןעמוק קרָאייוינ ןופ .ןָא בַיײרש

 .שדוח:רַאורבעפ
 .קיזַײא

 ץיצקעס רעד ןופ "טנַאריּפסַארעבַײרש, ןיא רעטכיד רעלופטנַאלַאט ,(1944:1906) .ה לטָאמ !

 ןעמוק ןרַאפ ןרָאי לָאצ ַא .וועשטידרעב ןיא 'בעג .טוטיטסניא רעװע;ק ןיא קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ

 יטכַאלש-רעבַײרש ענעלַאפעג ,, ןיא עיפַארגָאילביב ןַײז עז .קסנימ ןיא טרידוטש רע טָאה ,וועוק ןייק

 .(טַײל

 ,1933 רַאונַאי ןטס25 ,קסנימ

 !ץנַארעמָאּפ רעביל

 טקישעגטימ ריד בָאה'כ ,לטרַאק ַא טקישעג קירוצ געט ייווצ ַא טימ ריד בָאה'כ

 ןגעוו ןטַײהלצניײא ךס ַא ןלייצרעד רעכיז ריד טעוו ןַאמצרַאה .ןענַאמצרַאה טימ סורג ַא

 :ױזַא ךַאז יד רימ ַײב זיא ןצרוק ןיא .עגַאל ןַײמ

 .(טגאזטנַא רימ טָאה ןעמ) '"בַאנסניא; ןייק טשינ בָאה'כ ,הריד ןייק טשינ בָאה'כ

 ַא ןָא טבעל ןעמ יװ בעל ךיא ןוא רעלייטרַאפ ןייק ללכב טשינ ךיא בָאה לַײװרעד

 .טרַאק-טױרב ַא זיא בָאה'כ סָאװ ץלַא .טניימ סָאד סָאװ ךָאד טסייוו וד ,רעלייטרַאפ

 ןעמ ?.ריד יו ױזַא טושּפ רָאג ,ןטַאנָאמ 6 ףיוא טרעגנעלרַאפ רימ ןעמ טָאה סַאּפ ןַײמ
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 ץנ א ר למָאפ ר עדנַא סקעלַא

 -ינַאגרָא-רעבַײרש רעד ןופ עטיב ַא ןבעגעגנָא בָאה'כ .קסנימ ןיא טרעגנעלרַאפ טָאה

 ןטייקירעװש םוש ןָא טרעגנעלרַאפ רימ םיא טָאה ןעמ ןוא עיצַאז

 ןייק רעדנוזַאב טשינ זיא טעברַא יד ,"גנוטַײצ-ָאידַאר; רעד ןיא טעברַא ךיא

 ןוא ןענרעל וצ טיקכעלגעמ יד ןבעג רימ יז ןָאק רעבָא רַאפרעד ,עטנַאסערעטניא

 .וו טשינ בָאה'כ לַײוװ ,ליפ טשינ בַײרש ןוא טשינ רעבָא ךָאנ ןרעל ךיא .ןבַײרש

 ןעמוקוצנַײרַא טשינ ךיז טיה'כ ןוא קיקערד ,ןיילק ,רעטצניפ ,טלַאק זיא לרעמיצ ןַײמ

 .ןיהזַא
 ."עינעשזָאלָאּפ , ןַײמ זיא סָאד -- ?לעוו,

 רימ סָאװ םעד ןגעוװ טנָאמרעד טשינרָאג זיא ווירב סעסמאר בייא (םַאיליװ) ןיא

 םעד רַאפ ןָאטעג טשינרָאג טרָאד ןבָאה הרבח יד זַא ,ליפעג סָאד בָאה'כ .ןטעבעג ןבָאה

 טסייוו רעוו ןוא .ןטעבעג ייז ןבָאה רימ סָאװ ןסעגרַאפ רָאג יאדוװַא ןבָאה ייז ןוא ,קעווצ

 ןבַײלק ייז זַא ,רימ טבַײרש סמַארביײא שטָאכ ,ןופרעד ןעמוקסױרַא סעּפע טעוו'ס יצ

 יד ןַא ,רָאפ ךיז לעטש ךיא רעבָא ,ןכעלטַאנָאמ ַא וליפַא ,לַאנרושז ַא ןבעגסױרַא ךיז

 ןענַײז טציא סָאװ ,םַאנסיוא ןטימ .,ןעוועג ןענַײז רימ תעב יװ ,ױזַא טַארוקַא זיא עגַאל

 .ָאטשינ רימ

 ,ענדוקסַאּפ ַא רעייז יאדוװַא זיא *רעטסעווש ןַײד ןוא םייה ןַײד טימ עטכישעג יד

 יז לָאז ןעמ רשפא ןדַײס ,ןפלעה סעּפע ןענָאק טסלָאז וד סָאװ טימ טשינ עז ךיא רעבָא

 .ריד ןיא טשינ ןיוש ךָאד ךיז טדנעוו סָאד רעבָא ,ןשיוטסיוא

 ָאװטסדוקסַאּפ ליפ ןַארַאפ ךָאנ זיא פ"ר ןיא ,ָאד ךיוא זַא ,עקַאט תמא

 -וינ ןיא יו שרעדנַא סע זיא ךָאד רעבָא .ּפָא טשינ סע ןקייל ךיא ,רעבַײרש יד ןשיװצ

 טימ ןוא ןפמעק וצ סָאװרַאפ ןוא ןפמעק וצ ּוװ דלעפ ַא שטָאכ ָאד בָאה ךיא .קרָאי

 ַא ןבָאה לעװ ךיא ביוא .טבַײרש ןעמ זַא ,רָאנ ךָאד זיא רקיע רעד .ןפמעק וצ ןעמעוו

 ךימ טריסערעטניארַאפ ןַײז טשינ רענייק ךָאד טעװ ,קרעװ ַא ועדָא ,עמעָאּפ ,דיל טיג

 ןפָארטעג טשינ ךָאנ ךָאד טָאה ךַאז ַאזַא ;ןגַײװשרַאפ וצ

 ,ווָאקרַאכ ןופ ַײס ,וועִיק ןופ ַײס טקידיײלַאב ךיז ליפ ךיא זַא ,טוג רעייז טסייוו וד

 יו רעסעב ָאד ךיז ךיא ליפ ןגעווטסעדנופ .טשיטנַא ךימ ןעמ טָאה טעטש עדייב ןיא

 א רַאנ ,םירבח יד ןופ דלוש יד טשינ סע זיא לָאמטּפָא זַא סייוו ךיא .קרָאי-וינ ןיא

 -סיוא סעּפע ןענָאק ךיז לעװ ךיא ביוא .ןעגנוגנידַאב ענײמעגלַא יד ןופ טַאטלוזער

 .ןגָאלשרעד סעּפע וצ ךיז לעוו'כ זַא ,ףָאה ךיא .ןרָאפ טשינ קירוצ ךיא לעװ ,ןעלגנַאר

 -רעד .ןביוהעגנָא ןיוש יאדװַא ךיא טלָאװ הריד ַא רָאנ בָאה ךיא ןעוו .ןענרעל ליוו ךיא

 ןַײז טשינ ןופרעד דייר ןייק ןָאק לַײוװ

 שטָאכ ,ןבַײרש טנָאקעג טשינ ןכַאז עַײנ ןַײק טַײצ רעד ןופ ףיולרַאפ ךיא בָאה ךיא =

 ליוו ךיא ,ןטעברַא עַײנ ןביױהעגנָא בָאה'כ ,ןבַײרש וצ רעגַאב ןסיורג ַא רדסכ בָאה ךיא

 וו טשינ בָאה'כ רעבָא ,עטלַא יד ףיוא ןטעברַא

 קרַאטש זיא "גנוי-רעדַײנע רעד ,רימ ןופ, עמעָאּפ ןַײמ ,לַארוא ןגעוו רעדיל ענַײמ
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 תוכ ל מ-יגור ה 4.צש יט עװַא ס יד

 -ןַײרַא ךיז בָאה ךיא סָאװ םעד וצ וצ סע טבַײרש'מ .םירבח רעקסנימ יד ַײב ןעמונעגנָא

 ןכיגניא .םיכסמ ץנַאג ייז טימ ןיב ךיא ;טייקכעלקריװ רעשיטעווָאס רעד ןיא ןטינשעג

 יד ןיא .רעדיל ענַײמ ךעלטנפע ןענעיילרָאפ לעװ ךיא !."קינדַאקעד,, ַא רענַײמ ןַײז טעוװ

 .רעדיל עַײנ ענַײמ ןופ לייט ַא טקורדעג ןַײז ןלעװ "ןרעטש, ןרעמונ עטסטנעָאנ

 רעטַײװ ךיא לע ,ןעגנוגנידַאב ערעסעב לסיב ַא ןבָאה לעװ ךיא יו לענש ױזַא

 ןפרָאװעגנָא בָאה ךיא ."קרָאי-וינ, עמעָאּפ ַא ןבַײרש ןעמונעג טציא בָאה ךיא .ןטעברַא

 ןגעו ןעלקיטרַא ייר עצנַאג ַא ןבַײרש ךָאנ ףרַאד ךיא ."ןעילב רעקלעפ ןעוו דיל ַא

 ?,לַארוא

 זיא גנוניֹווװ ןיא ַײס ןסע ןיא ַײס ,ןטייקירעװש עכלעזַא ַײב זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 רַאפ ליוו ןוא רעסעוורָאב ַא ןײגמורַא ןָאק ךיא רעבָא ...רעבָא .ןטעברַא וצ רעווש רימ

 ךיא .ןדִיי עקידנשטעווק-ןגיוא יד ןוא ןשינעפעשַאב עקיזָאנ יד ןעז טשינ ןגיוא ענַײמ

 סאמנ זיא רימ, ןבירשעג םיא ךיא בָאה ווירב ןגנַאל ַא ןיא ,ןסמַארבייא ןבירשעג בָאה

 -ניא םיא לי ךיא .טשינ יצ רימ ןופ טלַאה "ייטשּפע ךלמ יצ ,ןטכַארט וצ ןרָאװעג

 ."רעגָאז-העד ןייק רַאפ טשינ ןצנַאג

 ליו ךיא ,שרעדנַא קרַאטש ױזַא רעבָא ליו ךיא .תמא ,רעטיב טציא זיא רימ

 ךַײלג ךיז סַײר ,טימ ךיז סַײר ךיא רָאנ ,טשינ ריטסעטָארּפ ךיא ,רימ רַאפ זיולב טשינ

 עשיטעָאּפ ןיא ןקירדסיוא ךיז ןסַײר ןַײמ ליוו ךיא ,ןטייקירעװש יד רעביא ןעמעלַא טימ

 -ויִנ ןליפעג עשירעבַײרש ןשיור רימ ןיא לַײװ ,רעבַײרש ַא ןַײז ליוו ךיא ,ןטעברַא

 סָאד רימ ןיא ףיוא ןעמ טזָאלב ָאד ןוא ,טעשידרַאפ רימ ןיא סע ןבָאה םירבח רעקרָאי

 ךיוא הריד ַא ןָא לע ךיא ןוא .ליפ ןבַײרש לעוו ךיא ןוא הריד ַא רימ ביג .רעַײּפ

 .ךָא רימ בַײרש !לעוװ ךיא ,ָאי .ןבַײרש

 .קיזַײא

 עשידנעלסיוא רַאפ ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא ןַײּפש ןופ (בלעװעג) "רעלייטרַאפ, רעלעיצעּפס ַא !

 .פ"ר ןיא טעברַא ןָאטעג ןבָאה סָאװ ,רעדנעל ערעדנַא ןופ ןטסילַאיצעּפס ןוא רעקינכעט ,רעגריב

 .געט 30 ףיוא סנטסכעה סעזיװ ןבעגעגסױרַא ןטַאלוסנָאק עשיטעװָאס יד ןבָאה טַײצ רענעי ןיא ?

 .סעזיװ יד ןרעגנעלרַאפ זדנוא לָאז'מ ןַײז לדתשמ ךיז טזומעג ןעמוק ןכָאנ דלַאב ןבָאה ךיא ןוא קיזַײא

 "קירעיורט רעד ןיא רָאי 7 ןטכַאמש וצ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ ןליוּפ ןיא זיא רעטסעװש ַא *

 רעד זא ,ןענופעגסיוא ךיוא ;(ןסעזעגּפָא עקַאט רָאי 5 זיא יז) עמרוט-ןעיורפ "ןָאדרַאּפ,, רעטמירַאב

 .טיונ ןוא תוקחד ןדַײל רעטסעװש ןוא רעדירב 7 ךָאנ טימ רעטָאפ

 .געט ןעצ עדעי ןרעװ טריפעגכרוד ןגעלפ סָאװ ,רעבַײרש יד רַאפ ןטנװַא עשירארעטיל עלעיצעפס +

 -ַײרש עּפורג ַא ןָא ןסילשוצנָא ךיז דנַאברַאפנטַאר ןיא ןעמוקנַא םַײב ןעגנולעג זיא ן'פ קיזַײא *
 דנַאברַאפ-רעבַײרש ןשיטעװָאסלַא םעד ןופ ןובשח ןפיוא ןענַײז עכלעװ ,רעדנעל ענעדיישרַאפ ןופ רעב

 -לַארוא םעד ןיא ןקירבַאפ ןוא ןעגנויוב עלעירטסודניא עַײנ יד רעביא עזַײר ַא ףיוא ןרָאװעג טקישעג

 ,טנגעג

 .רעפעפ .יא ןופ 4 'מונ וירב עז ?
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 ץהנ ט ר ט מא פ ר צד נָא ס ק על 1
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 .1933-9 -ןוװ ,קסנימ

 !ץנַארעמָאּפ רעביל

 ןעמ ןָאק טַײצ םישדח ַײרד ןיא ,ונ .עקירעמַא ןיא ןיוש טסיב וד טניימעג בָאה'כ
 רעבָא ',ריד ןופ סורג ַא ןבעגעגּפָא רימ טָאה קירַאכ (יזיא) .ןָאטּפױא לפיוו טסייוו רעיו
 ךיא ןָאק לטרַאק םעד ןופ .ןלייצרעד טנָאקעג טשינ רימ רע טָאה ןכַאז עטערקנָאק ןייק
 :ױזַא עגַאל יד זיא רימ טימ .ןכַאז עקידלַאװעג ןייק ןענעײלסױרַא טשינ ךיזא

 ָאד ןַײז ןיוש יז טעװ אמתסימ ,ןרָאפוצ טמוק הרובד .2 ;קסנימ ןיא בַײלב ךיא .1
 ןשוקעצ ןפרַאד ךיז ןלעוו רימ ןוא הריד ןייק טשינ בָאה ךיא .3 ;יַאמ שדוח םורַא
 יאוולה ,בעל ךיא ןוא "עינעשזבאנס, םוש ןייק טשינ ךָאנ גירק ךיא .4 ;סַאג ןפיוא
 ןַײמ ןיא ךעלטַײז לסיב שּפיה ַא ןבירשעגנַײרַא ןיוש בָאה ךיא .5 ;רעגרע טשינ רעטַײוװ
 לייט ַא ןבַײרש ןבױהעגנָא טציא ךיא בָאה -- עקירעמַא -- לייט עטירד יד ,עמעָאּכ
 ."ןרעטש, ןיא ןקורד ןבעגעגּפָא ךיא בָאה טעברַא רעד ןופ

 ,טנוזעג ַײז .ויירב ַא םענַײד ףיוא טרַאוװ'כ ?סַײנ לסיב שּפיה ַא ךיז טכַאד ,ונ

 .קיזַײא

 ןבָאה רימ .טנװָא ןסיורג ַא טנדרַאעגנַײא םיא רַאפ טָאה מ ּוװ ,װעיק ןיא ןעװעג זיא קירַאכ .יא

 ןַײמ ךָאנ םישדח ייװצ עטשרע יד טכַארברַאפ בָאה ךיא ּוװ ,קסנימ ןיא 1932 ןופ ךָאנ טנעקעג טוג ךיז

 רעד ןופ גנוטַײצ רעד ןופ רָאטקַאדער ,ץנַארעמַאּפ הרש רעטסעװש ןַײמ טימ דנַאברַאפנטַאר ןיא ןעמוק
 יײװצ יד ןופ שדוח ןייא .ןרָאי לָאצ א ןעװעג ןטרָאד ןיוש זיא יז .?רעבַאיטקָא. קירבַאפ-יינ רעקסנימ

 גנוטַײצ רעכעלגעט רעשידִיי רעד ןיא (סַײנ עשידנעלסיוא יד ןופ רעטייל רעד יװ) טעברַאעג ךיא בָאה
 .יַאדזַאיװז, גנוטַײצ:טּפיױה רעשיסורסַײװ רעד רַאפ ןעלקיטרַא ןבירשעג ךיוא .יירעבַאיטקַא;

 ,1933 לירּפַא ןט7 ,קסנימ

 !ץנַארעמַאּפ רעביל

 טשינ ןעוועג ,ןדנַאלרוק .ד ךרוד ווירב ןַײד ףיוא ןרעפטנע ריד טנָאקעג טשינ

 .געט רָאּפ ַא טנוזעג

 ןרעלק וצ סָאװ טשינ סייוו ןוא העידי םוש ןייק טשינ ןהרובד ןופ בָאה ךיא..

 בייה ךיא .רעפטנע ןייק ןגָארקעג טשינ ךיוא ןוא עמַארגעלעט ַא ןבעגעג ןיוש בָאה'כ

 וצ סָאװ לַײװרעד טשינרָאג ךיז וטסָאה ,רעה ךיא יװ טול .קַיּורמוא תמאב ןרעוו ןָא

 -רעל טסמענ ןוא טסטעברַא ,עידנעּפיטס ,ןסע ,עטסָאבעלַאב ַא ,רעמיצ ַא טסָאה ,ןגָאלק

 .ָאטשינ ןכַאז עלַא יד ןופ ןמיס ןייק זיא רימ ַײב .םזילַאיצָאס רעתמא -- ,ןענ

 "רעד טשינ זיא "לַאנגיס , רעמינ ןטשרע ןיא סָאװ לַאדנַאקס ַא'ס ןַא ,טלַאה ךיא
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 תוכ 'למ-יגור ה/- ץשי ט צװַָא ס יד

 ןיא ןעגנולדנַאהרעסנוא ןוא ןעגנוטערטסױרַא ערעזדנוא סרָאוו ןייא ןייק טימ טנָאמ

 !'.רענגיל רַאפ םושּפ זדנוא טכַאמ ןעמ .פ"ס ןיא ָאד *ןעּפטעלַָארּפ, ןופ ןעמָאנ

 ןרעױדַאב םוצ ריד םיא ןָאק ךיא .ץעינוד .ח ןעמונעגוצ רימ ַײב טָאה רעמונ םעד

 .ןקישסױרַא טשינ

 ,"לַאנגיס ,, -- "ןעפטעלָארּפ, ןגעוו "ןרעטש, ןיא לקיטרַא ןַא ןבירשעגנָא בָאה ךיא

 ןענַײשרעד טעװ רע תעב ,רעמונ ןטירד ןיא ןענעייל סע טכעיי

 -עצ ןוא טנוזעג -- עגַאל רענײמעגלַא ןַײמ בילוצ .ךיז ןגעוו ןסיוו רימ זָאל

 ןבַײרש טשינ רעמ טציא ריד ךיא ןָאק -- ,טיײקנגָארט

 ,בַײרש ןוא טנוזעג ַײז

 .קיזַײא

 ץשיטעװָאס יד ןיא רעבַײרש יטעלָארּפ רענַאקירעמַא רעמ ןקורד ןגעװ טלדנַאהרַאפ ןבָאה רימ !

 ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ עשיטעװָאס יד ןיא ןרעמונ עלעיצעּפס ןענעמדיװ ןוא ,ןעגנוטַײצ ,ןלַאנרושז

 ןטָארטעגסױרַא ןעמַאזוצ ןענַײז רימ .םינינע עכעלנע ןוא עקירעמַא ןיא ,רוטַארעטיל 'טעלָארּפ רעד וצ

 ןגעװ ןבָאה ןעגנוטַײצ ךס א .רעבַײרש רענַאקירעמַא יד ןגעװ ןטנװָא עלעיצעּפס ףייא טעטש ךס ַא ןיא

 ןטַײז טלטיצעּפס עצנאג טקורדעג זדנוא

 ,1933 יַאמ ןט3

 ',םוצנַארעמָאּפ רערעַײט

 בָאה'כ .טרעפטנעעג טשינ טנַײה זיב ריד ןבָאה רימ סָאװ ,קידלוש תמאב ךיז ליפ'כ

 רימ .סיוא טשינרָאג ךיז טזָאל .רימ ןָא ןבירשעגנָא ךַײלג ריד טָאה קיזַײא זַא טניימע

 ןגירק ָאד ,ןדלעמנַײא טפרַאדעג ךיז ןעמ טָאה ָאד ,ןעמונרַאפ רעייז ןעוועג עקַאט ןענַײז

 יו ןיוש ךָאד טסייוו .וו"זַאא זָאלג ַא ָאד ,טעב ַא ןגירק ָאד ,?ָאװטסלעטישז ַאנ דיוי

 .ןַײא ָאד ךיז טיג ץלַא רעווש

 רעסיורג ַא ,השקשינ זיא רעמיצ רעד .טנדרָאעגנַײא בלַאה ןיוש ןענַײז רימ ,ונ

 סָאד רעווש יװ ךָאד טסייוו) ָאד ךיוא "ענראבוא, ַא ןיוש ,טָאטש רעטנעצ ןיא רעמיצ

 ,ָאטשינ ךָאנ זיא שזַאגַאב ןַײמ .זַײװכעלסיב ןַײא ךיז ןעמ טפַאשטריװ ױזַא ןוא (זיא

 .געט יד רעבָא סָאד ןטרַאװרעד רימ ,ףיש-טכַארפ ַא טימ טקישעג סָאד בָאה'כ לַײװ

 עדַארג זיא סָאד ,ןגָאמ ןַײמ ןגעוו ןקָארשעג ךיז טָאה קיזַײא סָאװ ץנַארעמָאּפ ללכב

 עבטב ןוא .ליפיוזַא ןַײז רָאנ לָאז ,טוג רימ טמוקַאב טיורב רעד .טשינ םעלבָארּפ ןייק

 .טסַאּפעגנַײרַא טוג ָאד ךיז בָאה'כ זַא ,ױזַא .טיורב ביל ךיא בָאה

 -רעווינוא ןיא ָאד ןרעוו טלעטשעגנָא סיוועג לעוו'כ ,טעברַא טכוזעג ןיוש בָאה'כ

 ןָא ךיז טבייה רָאיןרעל רעַײנ רעד .ןכַארּפש עשידנעלסיוא ןטכיררעטנוא וצ טעטיק

 רימ ייז ןענעק לַײװרעד זַא ױזַא ,רעבמעטּפעס ןטימ רעדָא בייהנָא יו רעַירפ טשינ

 .ןבעג טשינ טעברַא ןייו
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 ץ נאר עטָאּפ ר עדנַא סקללַא

 ,טּפעלשרַאפ ױזַא ךיז טָאה לווירב סָאד סָאװ לבירַאפ ןייק טשינ בָאה ,ץנַארעמָאּפ

 לעווכ ,ןבעגעגרעביא טשינ קיזַײא רימ טָאה שוק ןייק .טַאי רערעַײט ַא וטסיב ,ַײא

 .ןעמענּפָא ןזומ ןײלַא סָאד

 "לַאנגיס, םעד .ןכַאז ערעדנַא ךס ַא ךָאנ .ןרָאפ ריא טימ טלַאה'ס יװ ןָא בַײרש

 םיא ייז ןבָאה ָאד .ךָאנ קרָאי-וינ ןיא ןעזעג ךיא בָאה רעמונ ןט2 םעד ,טשינ רימ ןבָאה

 ךַײא ףרַאד ןעמ זַא ףעמעס לקנַא טגָאזעג בָאה'כ ,רָאפ ךיז לעטש .ןטלַאהרעד טשינ

 .ןָא סָאד ייז טייג סָאװ ,גָאט רעקיטכענ ַא זיא "טסיל גניליימ, רעד ףיוא ןלעטשפױרַא

 ןופ טַאהעג ןבָאה רימ :,ןענַאמצרַאווש ןָא בַײרש ,יעה .טנוזעג רימ ַײז ,ץנַארעמָאפ

 .סערדַא ןַײז ריד ביג'כ .ווירב ַא םיא

 ןופ טפיול ,לוש ַא טָאה ,טעטיסרעווינוא-סרעגטָאר ןיא טנרעל ,רעווש טעברַא רע

 .ןרעדנַא ןפיוא טרָא ןייא

 יַאב דוג

 .הרובד

 רימ וצ ןבַײרש טשינ טסעוװ וד ןעוו ,טַײצ ַא ןעמוק טעוו'ס ,ץנַארעמָאּפ רערעַײט

 -לוש ךיז ליפ ךיא .ןבַיַײרש ווירב ןיא דימתמ ַאזַא ןַײז ןרעהפיוא טעוװ הרובד ןוא ,ךיוא

 ןַײז ױזַא רימ ןלָאז) לָאמ 5 רשפא ןביױהעגנָא בָאה ןבַײרש ריד טנָאקעג טשינ ,קיד

 ָאטשינ :קעטָאילביב ןיא טכוזעג בָאה'כ .טעברַא ןַײד טימ ךיז טרעה סָאװ .(ךעלקילג

 .ךָאד רעפטנע '.טעברַא ןַײד רַאפ ןצונ ןענָאק ריד לָאז סָאװ ךַאז ןייק

 .קיזַײא

 טקידנצעג ,עטעדליבעג ןוא עליוװ ַא רעיײז ,יורפ םרענטאלפ .א ,ןהרובד ןופ װירב רעטשרע !

 .קרָאיוינ ןיא ןרערעל עשידִיי א ךיוא ןעװעג ,לושכיוה רענַאקירעמַא ןַא

 זיא רע ;רעכיב עשיטסירָאמוה ךס ַא ןופ רָאטײױא ,( -1893) ןיצפיל םעס ןופ םינָאדװעסּפ ?

 .רעדיילק רענעמ ַײב ,רעטעברַא ןופ "ןָאינוי דעטיעמַאגלַאמַא, רעד ןיא רעוט רענעעזעגנָא ןַא ןעװעג

 ,"רעװקס ןָאינוי עפורג'רעבַײרש רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,( -1901) .ש (עקיורפ) םירפא ?

 ,"סקַאלּפ, צמַארד ַא ןבעגעגסױרַא 1926 ןיא .קידָאירעּפ רעקניל רעד ןיא ןעגנולייצרעד ךס ַא טקורדעג

 עג טקַאּפ רעלטיה'ןילַאטס ןכָאנ דלַאב .קרעװ 'דנַא ןוא ייליידלבראמ, עלעװַאנ עסיורג א ןבירשעגנָא

 .גנוגעװַאב רעקניל רעד טימ ןסיר

 ןוא ןטנעמוקָאד ,ןלַאירעטַאמ ךס א טלעפעגסיוא װעִיק ןיא ןבָאה יןעּפטעלָארּפ, ךוב ןרַאפ 1

 .רעבַײרש רענַאקירעמַא ןופ רעכיב

10 

 .1933 ינוי רעטס29 ,קסנימ

 !אבה-ךורב ,סיסנערפ ;םירבח ערעַײט

 ,ןטרַאװ ןַײד ,רעבירַא ןיוש זיא ןרַאפ םוצ ןטיירג סָאד ,טוג ץלַא ןיוש ךָאד זיא'ס

 ַײב .ןענעדרָאנַײא ךיז ןעמ ףרַאד טציא .טקידנעעג ךיוא ןיוש ךיז טָאה ,סוצנַארעמָאּפ
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 תוכ למ-יגור ה -ע שיט ט חָא ס יד

 ןופ ןקור סָאד זַא ױזַא ,עפַאש ַא טפיוקעג ךָאװ יד ןבָאה רימ ,השקשינ ןיוש זיא זדנוא

 לסינ שּפיה ַא ןפרַאד ךָאנ טעװ ןעמ שטָאכ) טקידנעעג ןיוש ךיז טָאה סענַאדָאמעשט יד

 .(ןקור
 -יפ ןיא ,ײטרַאּפ רעד ןופ ק"צ ןיא ךיא טעברַא לַײװרעד .ךיוא ךיא בָאה טעברַא

 ליפ ,ןטעברַא ערעדנַא גירק'כ ,ןבַײלב טשינ גנַאל רעבָא טרָאד לעוו'כ .לײטּפָא-ץנַאנ

 -סָאמ ןייק ןָאט רָאפ ַא ךָאנ רעבָא ךיז טליוו רימ .עטסַאּפעגוצ רעמ ,ערעטנַאסערעטניא

 .ָאטשיי יא גנונעפָאה ןייק שטָאכ ,ןבַײלב ןענעק טרָאפ ךיא לעוװ רשפא ,ןריבורּפ ,עווק

 ןעק ריד ןגעוו ,סיסנערפ .ךַײא ןופ סורג ַא ןבעגעגּפָא זדנוא טָאה קירע '(סקַאמ)

 ךַײא -ע טעװ ,ןעז םיא טעװ ריא .זדנוא ַײב ןַײז טנַײה טעװ רע .ןבױלּפָא טשינ ךיז רע

 .זיא ָאד יװ ןלייצרעד

 .םיסנערפ .סעַײנ עטצעל לייצרעד .רעטפע טבַײרש ,טנוזעג רימ טַײז

 .(רענטַאלּפ) הרובד רעַײא
= 

 ךָאנ דלַאב זדנוא וצ טבַײרש סָאװ ,יורפ ס'.פ קיזַײא זיא'ס .קירע סקַאמ ןופ 1 'מונ וירב עז !
 .ןטַאטש יד ןופ וװעַיק ןייק ןעמוק סיורפ ןַײמ

11 

 .1933 ילוי ןט1 ,קסנימ

 !סיסנערפ ןוא ץנַארעמָאּפ רערעַײט

 -סיוא ןטימ ,סורג םענַײּפ ץנַאג ַא ,ןקירע (סקַאמ) ןופ סורג ַא ןעמונעגּפָא בָאה'כ..

 ןסיסנערפ ףיוא ןטרַאװ טפרַאדעג ןוא ןעוועג טליקרַאפ טסיב וד סָאװ םעד ןופ םַאנ

 .ןהרובד ףיוא ךיא יו גנַאל ױזַא

 ,טסּוװעג טשינ בָאה ךיא .טעברַא ןַײד ןגעו ןבירשעג טשינרָאג רימ טסָאה ,עז

 םורַא טלַאה סע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה קירע .קרעוו סיורג ַא ןבירשעגנָא טסָאה וד זַא

 'ןעז טלָאװעג רעייז סע טלָאוװ'כ ,סנגיובקורד 10 ַא

 רעקר.יזוינ ַא ַײב ןגָארקעג ייז ,'לַאנגיס, 2 ןוא 2 ןרעמונ יד טנעיילעג בָאה'כ

 ,ןקוקכרוד טנָאקעג זיולב סע בָאה'כ זַא ,ױזַא ,קסנימ ןיא קילעפוצ זיא סָאװ ,עטרבה

 עיצוטיטסניא םוש ןייק זַא .ןַײז טנָאקעג טשינ דייר ןייק רָאג טָאה ריד סע ןקיש ןגעוו

 -בוּפ, עטוג ןוא עדנַאגַאּפָארּפ עסיורג יד -- ייז ןופ טשינרָאג טשינ טגירק קסנימ ןיא

 ,ןשטנעמ-"יטיסיל

 קירד'כ יו ,ןכעלנעזרעּפ ַא ,ווירב ַא ןסמַארבייא (םַאיליו) ןבירשעג לָאמַא בָאה'כ

 זדנוא טָאה ןעמ לַײװ ,קרָאי-וינ ןייק קירוצ ןעמוק טשינ ליװ ךיא זַא ,גנוניימ ןַײמ סיוא

 ןוא ויירב-לטניב ןטימ ךיז ןריסערעטניא רעטעברַא יד זַא ,עגַאל ַא ןיא טלעטשעג

 -:ייא ןַא ןעמונעגסױרַא סמַארבייא טָאה .רוטַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ רעד טימ טשינ

 -ַאכ טשינ רע זיא טלַאהניא ןקירעביא םעד ןָא סָאװ ,ווירב ןַײמ ןופ טַאטיצ ןקיצ
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 ץ א ר ללא פ ר על דגַא ס קל עלַא

 -יצ רימ רע טָאה ףענַאמַײה רעפטנע ןַײז ןיא ןוא .קיטכיר טשינ ןוא שיטסירעטקַאר

 ןופ טריטרעזעד טָאה ןוא פ"ס ןיא טציז סָאװ ,רעבַײרש ןעמינָאנַא ןַא םענייא יו טריט

 עטיג ַא "?ַאנגיס , 3 רעמונ ןיא ירעטסנעפ ןיוש טָאה ךָאנרעד .ןעַײר עשירַאטעלָארּפ יד

 ךָאנ טימ רָאנ ,עבלעז סָאד ןגָאז רעטַײוו ןוא קוסּפ ןפיוא ךיז ןּפַאכוצפױרַא טַײהנגעלעג

 -ץגפיוא טָאה'מ ,טרָאװ ןייא טימ .רימ טשינרָאג ןיוש ןרעהעג סָאװ ,ןטַאטיצ ערעדנַא

 ןטַאװירפ ַא ןיא גנוקרעמַאב ַא רענַײמ בילוצ זיולב "לַאנגיס , ןיא הנותח ַא טליּפש

 אמתסימ 'סייוו ןגעווטסעדנופ ,ןעמָאנ ןַײמ ןָא טשינ טרָאד טפור ןעמ שטָאכ ןוא .ווירב

 טַאטלוזעד ַא זיא ץלַא סָאד .יאדווַא ןסייוו רעבַײרש יד .ךיא ןיב סָאד זַא ,רענעייל עלַא

 .טײקמערָא-ןעקנַאדעג ןוא טײקכעלטרָאװטנַארַאפמוא ןופ

 -ירגַאב ַא טקישעגוצ טסָאה וד זַא ,ץיטָאנ ַא ןַארַאפ רעמונ ןט3 ןיא זיא ריד ןגעוו

 עוו זרובד ."לַאנגיס; םעד ךָאד וטסגירק אמתסימ רָאנ .ןקירע ןגעוו ךיוא .גנוכ

 לייט עַײנ ןבַײרש ןעמונעג בָאה ,עמעָאּפ ַא { רעביא טעברַא ךיא .ןבַײרש ןיילַא אמתסימ

 .עקירעמַא ןיא ןוא ל ןיא ןַײז ןַײמ ןופ דָאירעּפ םעד םורַא ןּפַאכ סָאיז

 ד ןגעו ןעוועג ."קינדַאקעד, : רענַײמ ןעמוקעגרָאפ זיא קירוצ גנַאל טשינ

 -םיױרַא טלָאזעג טָאה קירע סקַאמ) ."רעטעברַא ןגנוי , ןיא ןוא *רעבַאיטקָא; ןיא רעיונעג

 ןַא טַאהעג םיא טימ ןבָאה רימ .ןעוועג טשינ ךָאנ רע זיא לַײװרעד ,זדנוא וצ ןעמול

 יצר, -- ןלַאדנעטס ןגעוװ עיצקעל ןייא לַײװרעד טרעהעגסיוא ןוא טנוװָא ןעמיטניא יַא

 -ניא ִיַא רָאג זיב ,עיצקעל ַא ,"רוטַארעטיל רעזַאשזרוב רעד ןיא םזינַאמוה ןוא םזינ

 עטייווצ ַא ןענעייל רע טעווי ןגרָאמ .עקידנרעלַאב קידלַאװעג ןוא עלַאטעד ,עטנַאסערעט

 עפעש סרעפעפ -- 'טיל 'טעלַארּפ רעד ןיא םזיציטנַאמָאר ןוא םזילַאער; -- עיצקעל

 .טנַאסערעטניא ןַײז יאדוװַא ךָאד טעוװ סָאד ."געוו רעשיד

 יױא ןוא יז ןָאט יז טנכער סָאו ,הביבס רעַײנ רעד ןיא סיסנערפ ךיז טליפ יו

 -יײא זיא סע יװ טַאהעג ךיז ןבָאה רימ רעדייא ,ןעז טפרַאדעג זדנוא ןבָאה הרוכז

 ןיא טרַאװעג ןוא הנידמ רעד רעביא טּפעלשעגמורַא ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,טנדרָאע;

 ןיעוו ןטלָאװ ייז סָאװ טסייו רע ,ָאי ונ ןרעטנעצ יד ןופ סרעפטנע ףיוא עװקסָאמ

 רעכֶא ,ןרעדנַא ןַא רעדָא רעמיצ ַאזַא .טוג ץנַאג ןיוש ךָאד זיא טציא .טכַארטעג זדנוא

 ןעמ ןוא ,טוג רָאג ךָאד זיא טנרעל ןעמ זַא ןוא ,טעברַא ןוא ,רעמיצ םענעגייא ןַא

 .טוג יאדוװַא ךָאד זיא טבַײרש

 .ןַײֿפ רעייז ,ןַײפ רעייז

 לַײװרעד טשינ ךָאנ ןסייוו רימ ,רעמוז ןגעוו טכַארט ריא סָאװ ,הרבח ,וצ טבַײרש

 יד בילוצ ,טשינ טציא ךיא בָאה ןעלטימ-טלעג ןייק .עיצַאקַאװ רעד ןיא ןָאט וצ סָאװ

 ןיא ןרָאװעג טקורעגּפָא ,רעכיב ענַײמ ךיוא ןוא ,עלַא ןענַײז רעכיב-ןרעל ענטרַאדנַאטס

 ןַײמ ,ןעמוק סהרובד .טשינ לַײװרעד ךיא גירק עמוס ?עסיורג, יד זַא ױזַא ,גַאלרַאפ

 סָאװ ָאטשינ לַײװרעד זיא ,לסיב שּפיה ַא טסָאקעג ךיוא ךימ טָאה עװקסָאמ ןייק עזיײר

 ןרָאפ רימ ןלָאז שדוח ןקיטנַײה ףוס ןיא זַא ,ןַײז ןָאק'ס .סעזַײר ןייק ןגעוו ןטכַארט זצ
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 תו כל מ-יגור ה 4 צ שיט ט חַא ס יד

 רָאג ןרָאפקעװַא טעוו יז ,עװקסָאמ ןיא ןבַײלב רָאג רשפא טעוו הרובד ,עװקסָאמ ןייק

 ןלעו ךָאנרעד ,ןכָאװ ַײרד-ייוצ ַא םורַא טרָאד ןַײז לַײװרעד לע ךיא ןוא ןכיגניא

 ןענעדרַאנַײא ךיז ןוא ןבַײלב סָאד ןבעגנַײא ריא ךיז טעוװ רשפא ,ןעז רעטַײוװ רימ

 ,טסענ ַא ןיא ןביוט רָאּפ ַא יו ךעלקילג טבצל ןוא קרַאטש ןוא טנוזעג טַײז ,ינ

 ךָא טבַײרש .ןלאטעּפעש טימ ןבױרטנַײוװ טסע ןוא רעּפעינד ןיא ךיז טדָאב

 .קיזַײא

 ןטַײזךוב עלַאמרַאנ 300 םורָא טלַאה -- 'ןעפטעלַארפ  ךוב-עיצַאטרעסיד ןַײמ

 .רענדער-סקלַאפ ךיא רעריפ-ןָאינוי רעקניל רענעעזעגנַא ןא רעיז ,( -1881) ןַאמײה סיאול -

 "ףמַאק ןופ ןגעװ יד ףיוא, ןופ רָאטױא ,'.9 .מ, רעד ןופ דילגטימ:עיצקַאדצר ןעװעג רָאי עכעלטע

 "לַאנגיס, ןיא זיא רע .גנוגעואב רעקניל רעד טימ ןסירעג טקַאּפ רעלטיה-ןילַאטס ןכָאנ .(1929 ,י'נ)

 געװ םעד ןענופעג טשינ ךָאנ ןבָאה רעבַײרש עשירַאטעלַארּפ יד, זַא ,הנעט רעד טימ ןעמוקעגסױרַא
 .ןסַאמ יד יצ

 ןופ רָאטױא ,"לַאנגיט, ןופ רָאטקַאדערטימ ,".פ .מ, רעד ןופ רעטעברַאטימ ,( -1901) .פ .ב

 .(1929 ,ייטנַײרפ , גַאלרַאפ ,ָאדַארַאלַאק ,רעװנעד) יןטניװ עטיור, ךוב-רעדיל

 ,קירע סקאמ ןופ { 'מונ ויירב עז
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 .1934 27 -צוו ,קסנימ

 ,םירבח ערעַײנ

 בָאה'כ ןעוו ןטלַאהרעד ךיא בָאה ווירב ןַײד סיסנערפ ,טקידלושטנַא ,טקידלושטנַא

 ןענַײז ןַאד .רעטעּפש ףיוא טגײלעגּפָא בָאה'כ זַא ױזַא ,ןרָאפ עװקסָאמ ןיא ןבילקעג ךיז

 טציא ךיז ךיא בָאה ןבירשעג טשינ רעדיוו ךיא בָאה עטלַאי ןיא ןרָאפעגקעװַא רימ

 .ןבילקרעד

 םורַא רימ וטסרָאפ ּווו זיא ,געוו ןופ ןטלַאהרעד ךיא בָאה לטרַאק ןַײד ,ץנַארעמָאּפ

 -ָאװ; ףיוא טעשזעיעגמורַא טָאה רע ןעוו ,ןעוועג וטסיב ּווו ןוא סיסנערפ ,ןײלַא סעפע

 ךיז ךיא ןיב ױזַא ןעוװעג ץעגרע ךיוא וטסיב אמתסימ '?"עגָארָאד יקסניזורג ענעי

 .רעט'מ

 -ייה עטלַא ןַײד ,ץנַארעמָאּפ ,ןעמוק לָאמַא ָאי ךָאד ריא טנעק קסנימ ןיא רעבָא

 ?לָאמַא טשינ סָאד ןעמ טכוזַאב יװ ,טָאמ

 ןעמ ןעק עקירעביא יד ןוא ףאהאק עילע הרבח יד ןופ ?ךַײא ךיז טבעל יוי זיא

 .ןסיוו טשינרָאג לָאמנייק

 זיא ,ןעמוקעג זיא יורפ ןַײז זַא ןבירשעג רימ טסָאה ?רמרמ (ןמלק) טכַאמ סָאװ

 -עג ןבָאה רימ ?לָאמַא ךַײא טבַײרש ןַאמצרַאווש .ןדירפוצ סיוועג טציא ןיוש ךָאד רע

 רעבָא ,ךיוא טרעפטנעעג ךַײלג םיא ןבָאה ןוא ווירב ַא םיא ןופ טַײצ עטשרע יד טַאה

 .ןבירשעג טשינ רעמ טָאה דע

-.411-- 



 ץ נא ר טמַאּפ ר עדנ א סקעלַא

 ריא טעװ רעמוז רַאפ רעבָא ביילג'כ ,ןעז ךיז רימ ןזומ קעװַא טרָאפ ריא רעדייא

 .(.ּפ .ַא --- .קיזַײא ןיוש טבַײרש עקידרעטַײװ סָאד) .ןבַײלק טשינ געוו ןיא ךָאד ךיז

 ןבַײרשוצ לָאז ךיא זַא ,טרַאװ ןוא טַײצ ַא ױזַא ןיוש טגיל ווירב רעד ,םירבח

 סע טָאה טניוו רעד זיא ,טכַאנ עקיטניוװ ַא זיא טציא .ןעוו טַאהעג טשינ ץלַא ךיא בָאה

 ?ַא ,םזילַאער -- ןבַײרש וצ ןָאטעג:בַײרט ַא ךימ

 י?עװקסָאמ ןייק גנוטַארַאב רעד וצ ןעמוקעג טשינ וטסיב ,ץנַארעמָאּפ ,סָאװרַאפ

 וד ,טשינ ןַאמצרַאה ,טשינ קירע טַײהנזעװּפָא טימ טנַײשעג וועיק סעּפע טָאה ללכב

 .טפַאשנסיװ רעד ןיא טזָאלעגנַײרַא עלַא ךיז טָאה ריא .טשינ ךיוא רמרמ ,טשינ ךיוא

 רימ ןלעװ רשפא ןוא ,טדערעג לּפַאק ַא ןבָאה רימ ,קסנימ ןיא טציא זיא ןיִגלַא .מ

 ןיב ךיא .ןדעררעד סעּפע וצ ךיז ןרימ זַא ,טשינ ביילג ךיא רָאנ ,ןדער קעל ַא ךָאנ רימ

 טליו ריא ןוא ןטלַאטשעג עקיטכיל ערעַײא ןעז ןזומ רימ זַא ,ןהרובד טימ םיכסמ

 .ערעזדנוא ןעז יאדוװַא ךָאד

 -סיוא אמתסימ ןיוש טעװ ריד ,קורד ןיא עמעָאּפ עַײנ ןַײמ ןבעגעגּפָא בָאה ךיא

 סָאד זַא ,טגָאז'מ ,ןעמַאװצ רעכיב ענענישרעד ענַײמ עלַא ףיוא ןרעפטנע וצ ןעמוק

 ךיז טרעה סָאװ .סױרַא טעװ ךוב סָאד זיב גנַאל ױזַא ןרעיוד טשינ ןיוש טעװ לָאמ

 ןרמרמ ,ןקירע ,םירבח עלַא טסירג ,טבַײרש ?סיסנערפ טוט סָאװ ?טעברַא ןַײד טימ

 ,קיזַײא

 רעד ןופ ןובשח ןפיוא ,1934 רעמוז ,טַײצ-ביולרוא רעד ןיא זַאקװַאק רעביא עזַײר א טכַאמעג

 רעטעּפש םעד ןגעװ .טוטיטסניא רעװעיק ןופ ײרעלגָאלש, ַא יװ ,עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעשיניַארקוא

 ,עירָאטַאּפװעי ןיק סקירע יד טימ ןעמאזוצ ןרָאפעג זיא יורפ ןַײמ .ײזַאקװַאק , ךוב סָאד ןבירשעגנָא

 ,םירק

 .ןעגנולייצרעד עשיטסירָאמוה ןופ רעבַײרש רעלופטנַאלַאט רעטסּוװַאב ַא .קסנימ ןיא 'בעג 3

 ןַײז ןעז .עיצקעס סקירע .מ ןיא יףטנַאריּפסַא-רעבַײרש , יד ןופ רענייא טוטיטסניא רעװעיק ןיא ןעוועג

 ,ײטַײלטכַאלש:-רעבַײרש ענעלַאפעג , ןיא עיפַארגָאילביב

 -רעדנּוװ ַאזַא ןופ טַײהנגעלעג יד ןזָאלכרוד טלָאװעג טשינ ,זַאקװַאק ףיוא טלַאמעד ןעװעג

 .עזַײר רעכעל

 .יקסװעילָא יזוב ןופ װירב עז .ײטַײהַײרפ-ןגרַאמ, רעד ןופ רָאטקַאדער 3

13 

 ,1936 ץרעמ ןט1 ,קסנימ

 ,ץנַארעמַאּפ רערעיײט

 ."לַאנגיס, ןרַאפ קנַאד ַא .טציא זיב ןרעפטנע ריד טנַאקעג טשינ ,קידלושטנַא
 -- םעטָא םעַײנ ַא ךַײלג טנעקרעד ןעמ ,ןרָאװעג ןלעפעג ןעמעלַא ,רעמונ רענייש ַא
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 תו כ למ - יג ור ה .ע שיט ע װַא ס יד

 :.טלַאהניא רעמ (רקיע רעד) עקַאט ןוא טציא זיב יװ קַאמשעג רעמ .ןשיטעווָאס ַצ
 וד סָאו ,"סעמע, ןופ לקיטרַא םעד טקישעגסױרַא טשינ טציא זיב ךָאנ ריד בָאה'כ
 ןטימ ןעמַאזוצ ריד קיש ךיא .ווירב םעד ןיא ןַײרַא םיא גייל'כ :.טזָאלעגרעביא טסָאה
 םילדעמס סענגַא ןופ גנוצעזרעביא יד ןוא *רעדַײנש ןגעוו עמעָאּפ ַא, לכיב ןַײמ ווירב
 *"ףרישערַאמ ײמרַא עטיור עשיזעניכ יד,

 ךיז טדער'ס יוװ ךיג ױזַא רעבָא טשינ ,ןכַאז עַײנ ייר ַא ףיוא טציא טעברַא ךיא

 טלַאק זיא רעמיצ ןייא ןיא ,ןטעברַא וצ ךעלגעממוא ןעוועג זיא זיוה ןיא .סע ךיז טוט --

 .קידלמוט וצ ,סייה וצ לסיבַא ןיוש .+"אקיסעשזד; -- זיא ןטייווצ ןיא ןוא

 טעמדיוװעג םונעלּפ רעטירד רעד טקידנעעג זדנוא ַײב ךיז טָאה קירוצ גנַאל טשינ

 -ערטסױרַא ערעייז ןרעה ,רעבַײרש עלַא ןעז וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג .עיזעָאּפ רעד

 ןענַײז געט יד .דנַאלסורסַײװ ןיא זדנוא ַײב בוט-םוי רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס .ןעגנוט

 לָאז'כ .ונ .םונעלּפ ַאזַא ףיוא יװ ,ךָאד טסייטשרַאפ ,טייקדימ זיב ענעמונרַאפ ןעוועג

 לעפ ענעסקָא ןייק ףיוא סע טעװ ,ןעוועג זיא טרָאד סָאװ ,ןבַײרשַאב ץלַא ןלעוװ סָאד

 -עטניא רעדנוזַאב ןַײז סעּפע טעוװ ריד ביוא .טנעיילעג אמתסימ טסָאה ,ףױרַא טשינ

 .ןרעפטנע ןרעג ריד ךיא לעװ ןסיוו וצ טנַאסע

 ,טשינ ךיא טלַאהרעד *טַײהַײרפ-ןגרָאמ, ןייק יו ױזַא ?ריד ַײב ךיז טרעה סָאװ

 ןגעװ ,ןײלַא ךיז ןגעוו בַײרש .רָאפ טמוק ךַײא ַײב ןטרָאד סָאװ רָאלק טשינ רימ זיא
 ."לַאנגיס , ןרעמונ עקידרעטַײװ יד סױרַא קיש "ןעּפטעלָארּפ, ןגעוו ,גנוגעװַאב רעד
 ןַא ןכַאמ רָאג סעּפע רימָאל ,וצ רימ בַײרש .רעכיב עקיטיינ סעּפע טספרַאד וד בוא
 .רעכיב לסיבַא ךיוא ףרַאד ךיא ,שיוטסייא

 .ןעקיסעשזד ןוא ןעקהרובד ,רימ ןופ .ןסיסנערפ סורג ןקיצרַאה ַא ,טנוזעג ַײז

 ,קיזַײא

 .רָאטקַאדערטימ ַא יװ ןוא ,לקיטרַא ןַא םענַײמ טימ ,1935 רצבמעצעד

 ,ןעּפטעלָארּפ; ךוב ןגעװ ןיבַאר .י ןופ -

 ציזנעצער} .זיז 160 ,1925 ,"סעמע, גַאלרַאפ ,עװקסָאמ ,(רענטַאלּפ קיזַײא -- שילגנע ןופ}
 .(480) 70 'מונ ,1935 ,('ןרעטש רענַאשזדיבעריב, ןיא

 עג זיא .פ קיזַײא .קסנימ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,רעטכָאט ַא ;דניק עקיצנייא סָאד !

 סורג ַא טיול .רעבַײרש עשידִיי ערעדנַא עלַא יװ ,רעגאל ַא ןיא טקישראפ ןרָאי לַאצ ַא ,טריטסערַא ןעוו

 ןיא טניֹוװ יז .טיוט ןַײז רעביא קרַאטש הרובד יורפ סרענטַאלּפ טבעל קירוצ םישדח רַאּפ ַא ןופ

 טעװ סָאװ ,ךוב שיסורסַײװ ַא ןיא .קנַאוק זיא יז .לקיניא ןוא םעדייא ,רעטכָאט ריא טימ קסנימ

 ןופ םישדח עטצפל יד ןיא ןבירשעג טָאה רענטַאלּפ סָאװ ,רעדיל ןײגנַײרַא ןלעװ ,ןענַײשרעד ןכיגניא

 .ןבעל ןַײז
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)1932 --- 1900( 

1 

 .1929 15 א ,ויָאקרַאכ

 !ץנַארעמָאּפ (רבח רעבושח) 'ח 'ח

 'כ רעד :."רעווקס ןָאיני, עּפורג רעַײא ןגעוו טרעהעג ןיוש ןבָאה רעבַײרש יד

 ךַײא ןגעוו ,רעבָא ,טסייו רעזעל רעזדנוא .טרימרָאפניא זדנוא טָאה :(ןייטשּפע) ענכַאש

 -רושז ַא ןפַאשעג ָאד רימ ןבָאה טסייוו ריא יוװ .ןדניברַאפ ךיז רימָאל זיא .קיניײו רעייז

 -ַארעטיל רעקיצנייא רעד זיא סָאד ."טילָארּפ, רוטַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ רַאפ לַאנ

 +רוטַארעטיל רַאפ לעיצעּפס לַאנרושז רעשירַאטעלָארּפ רעשיר

 ךיוא טקיש .רעדיל ךיוא ןוא (ןלעװַָאנ רקיע רעד) ןלעװָאנ עכעלטע וצ זדנוא טקיש

 רעד ןופ דנַאטשוצ ןגעוו ןטייווצ םעד ןוא עּפורג רעַײא ןגעוו םענייא .ןעלקיטרַא 2 וצ

 -רעביא טלָאז ריא ןעוו ,טוג רעייז ןעוועג טלָאוװ'ס .עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי

 ןקישוצ ךיוא ןוא רעבַײרש עשירַאטעלָארּפ עשינַאקירעמַא יד ןופ ןלעוװָאנ רָאּפ ַא ןצעז

 .לקיטרַא ןַא ייז ןגעוו

 ,ןטרַאװ רימ .ןדניברַאפ ךיז רימָאל :טרָאװ ןייא טימ

 סורג 'נומָאק טימ

 .רעפעפ קיציא

 ךובלמַאז רעטשרע רעד .1928 ,יַאמ טעדנירגעג ךיז טָאה יירעװקס ןָאינוי, יגרָא רעבַײרש יד }

 .יינ ןיא רעװקס "ןטיור, םענופ ןעמָאנ ןפיוא יירעװקס ןָאינוי ןסייהעג ךיוא טָאה יןעּפטעלָארּפ, ןופ

 יעמוקעגקירוצ זיא ."טַײהַײרפ, רעד ןופ רָאטקַאדער ןרָאי לָאצ ַא ןעװעג זיא ןײטשפע אנכש ?

 -ץגנַײרַא ,ןעגנוטַײצ ןוא ןלַאנרושז טריטקַאדער ןוא רעכיב ןוא ןעלקיטרַא ןבירשעג ּוװ ,.פ .ס ןיא

 רעד תעשב עװקסָאמ ןיא טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא ןשידִיי םענופ ןַאגרַא ,ייטייקינייא, יד טנכער

 .עװקסַאמ ןיא 1945 ילוי ןטס21 םעד ןברָאטשעג .המחלימ רעטצעל

 לַאנרושז רעד ןעמוקעג זיא םעדכַאנ .1932:1928 -- וָאקרַאכ ןיא ןפנישרעד זיא יטילַארּפ, 5
 -ץּפש ,ןלַאנרושז ערעדנַא ךָאנ ןוא "רוטַארעטיל עשיטעװָאס, -- 'טטעמרַאפ, ןכָאנ ןוא ,ייטסעמרַאפ,

 ."דנַאלמײה שיטעװָאס, -- רָאי 13 ןופ סַײררעביא ןַא ךָאנ ןוא ידנַאלמיײה , רעט

 ,29-א1-1929 ,ווָאקרַאכ

 !ץנַארעמָאּפ 'ח רעביל

 סָאװ ,טוג זיא'ס .טנעיילעג סע ןגינעגרַאפ סיורג טימ ןוא לווירב רעַײא ןעמוקַאב

 ןייק טינ ןענַײז ןעגנודניברַאפ ערעזדנוא .ןעגנודניברַאפ ןַײא ךיז ןלעטש זדנוא ַאב
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 ןופ "ןקוירט-ָאניק; עטצעל יד .עכָאּפשימ ןייא ןופ רעדילגטימ ןענַײז רימ .עקילעפוצ

 ןַײז רקרַאטש ךָאנ ןעגניווצ זדניא ןפרַאד ,ערעַײא ןוא ערעזדנוא ,רעפיולטימ יד

 .ןדנוברַאפ

 בייהנָא םעד ןצַאשרעד עקירעמַא ןיא ח"ח:יײטרַאּפ עקידנריפנָא יד זַא ,טלַאה ךיא

 טייקמַאזקרעמפיוא רערעסערג ַא ַײב .ךַײא ַײב רוטַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ רעד ןופ

 יד ןבעגּפָא טרָאטעג טינ טָאה עמ .עפורג ערעקרַאטש ַא ךַאס ַא טַאהעג ריא טלָאװ

 .ןלַאפנָא רָאנ ךַײא ףַא ןוא רעפיולטימ יד טייקמַאזקרעמפיוא עצנַאג

 ןבַײרש ךָאנ ףָאה ךיא .ןריפסיוא ןכַאמ ףרַאד עמ ןוא רעלעפ ַא ןעוועג זיא סָאד

 .ךעלטנפע םעד ןגעוו

 טסירג .ןעמוקַאב ריא טעוו "טילָארפ, םעד .טקורדעגּפָא ןיוש זיא לקיטרַא רעַײא

 רעטשרע רעד זיא'ס .*טילָארפ, ןרַאפ ןלַאירעטַאמ ןקיש ייז ןלָאז .ח"ח עלַא קיצרַאה

 יד ןקינייארַאפ וצ עבַאגפיוא יד ךיז טלעטש רע .לַאנרושז 'לָארּפ רעשירַארעטילזןייר

 ,טלעוו רעד רָאג ןופ רעבַײרש 'לָארּפ

 .טקיש .טבַײרש
 .רעפעפ קיציא רעייא

 .י -- ןעצז ןכיגניא סיוועג ךיז ןרימ ויז

 ןייק ץזַײר ַא ןכַאמ ןבילקעג ךיז טָאה רֶע זַא ,קיטנעק זיא רעטרעװ עטצעל סרעפעפ .יא ןופ !

 ירַאפ ןבָאה סָאװ ,יַאבַאר .א ןוא םונמ ,ןעזיר פהרבא ,קיװיײל .ה ןצנַײז ייסרעפיולטימ, יד .עקירעַא

 -ָער ַא יװ עניטסעלַאּפ ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןענעכייצַאב ןיפ גנולעטש ריא בילוצ "טַײהַײרפ , יד ןזָאל

 .!ןטנעגא עשיטסינויצ , ערעיײז ןוא דנַאלגנע ןגעק טלָאװ

 ט9

 .1930 ינוי רעט0

 (פּפסוװ) עיצקעפדִיי ןופ ןַאגרָא //טילָארּפ, לַאנרושז ןופ עיצקַאדער
 ,46 םַאג ןיקשופ ,ווָאקרַאכ

 !ץנַארעמָאּפ .א רבח רעבושח רעייז

 עטסטנעָאנ יד ןופ םענייא טמיטשַאב טָאה *טילָארּפ , לָאנרושז ןופ עיצקַאדער יד

 -ַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ-רענָאיצולָאװער רעשידִיי רעד ןענעמדיוו סיוכרוד ןרעמונ

 .רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק יד ןיא רוט

 סרעדנוזַאב זיא סָאװ ,ליײטנָא ןויטקַא רעַײא ףַא טפָאה "טילָארּפ, עיצקַאדער יד

 קיניו זיא רענעייל רעשידנַאברַאפנטַאר רעד זַא ,טכַא ןיא טמענ עמ ןעוו ,קיטכיוו
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 ץנ ַא ר עט מָאפ ר עדנַא סקעלַא

 רעשירָאטעלָארּפ -רענָאיצולָאװער רעשידִיי רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד טימ טנַאקַאב

 ,דנַאלסיױא ןיא רוטַארעטיל

 .רעמונ םעד רַאפ ןלַאירעטַאמ יד ףַא ןוא רעפטנע ןקידלַאב רעייא ףַא ןטרַאװ רימ

 .רעדיל רענַאקירעמַא :טרעווסנשטניוו

 ,סורג 'ח טימ

 רעפעפ קיציא "טילָארּפ, ןופ רָאטקַאדער:-טּפיוה

 *ןַאהַאק םהרבא רַאטערקעס

 .ןאהאק םהרבא ןופ וירב יד צז *

 ,20-וװ-1922 ,ווָאקרַאכ

 !ץגַארעמָאּפ רבח רעביל

 בָאה גנַאל טינ ,עלעווירב רעייא ןעמוקַאב ןוא סַאבנָאד ןופ ןעמוקעג טשרָאקָא

 -ַאב וצ ןזיוװַאב טשינ ךָאנ ךיא בָאה רעפטנע םעד רָאנ ,ווירב ַא טקישעג ךַײא ךיא

 .ןעמוק

 ."טיִלָארּפ, ןיא ןייג סיװעג טעוװ ייז ןופ לייט ַא .ןעמוקַאב ןלַאירעטַאמ שרעייא

 זיא "ןעּפטעלָארּפ, .קיצניוו רעבָא זיא'ס .םירבח עקינייא ךָאנ טקישעג ןבָאה ךַײא ץוח

 רעטיירב ןייז ריא טזומ רעבירעד ,רעדנעל יּפַאק יד ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנורג רעזדנוא

 ַא טוט .ןעמוקַאב טשינ ?קיטרַא ןייא ןייק ךָאנ רימ ןבָאה טציא זיב .טלעטשעגרָאפ

 ןילַא ךיז ףיוא עקַאט ןוא ןרָאמרַאמ (.ק) ,ןסמַארבייא (.וו) !ןעניגלָא (.מ) ףיוא שטצווק

 .ןעלקיטרַא עפרַאש עכעלטע טקיש ןוא ךיוא

 !רעמונ םעד ריא טלַאהרַאפ -- טשינ ריא טקיש

 ןקיש ןלָאז ח"ח עלַא ןוא רענטַאלּפ קיזייא ,רידַאנ (השמ) ח"ח יד זַא ,ךיוא טעז

 .לַאירעטַאמ
 םירבח יד רַאפ ווירב רעייא טנעיילעג ָאד בָאה ךיא .זדנוא וצ עזַײר רעייא ןגעוו

 -נעלסיוא ערעזדנוא ןכַאװשּפָא טשינ רָאט ןעמ :ַאזַא זיא גנומיטש ענײמעגלַא יד ןוא

 .טסַאג סלַא זדנוא ייב ךייא ןעז ןדירפוצ רעייז ןעוועג ןטלָאװ רימ .סעיצַאזינַאגרָא עשיד

 רעבָא ,טייצ קיטש ַא ףיוא ןעמוקּפָארַא טפרַאדעג עקַאט טלָאװ ריא זַא ,טלַאה ךיא

 -רַא ןופ (קישסױרַא) רָאפּפָא סנייטשָאלב .טשינ ןעמ רָאט סעּפורג יד ןזָאלעצ ןצנַאגניא

 עטלייצעג ןבָאה רימ ."טלעווַײנ; רעד ףיוא טקריוװעג טכעלש רעייז טָאה עניטנע

 טליּפש (ענעטלַאהעגסיױוא רעמ יד ןופ סרעדנוזַאב) רעקיצנייא רעדעי ןוא ןטרָאד םירבח

 .לָאר עסיוועג ַא
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 תוכ למד יג ו ר ה/-/ טצ שי ט ע װַא ס יי

 ןעלקיטרַא ערעַײא ףיוא ןטרַאװ רימ ;ַץזלַא

 "יא ןזיװַאב טשינ ךָאנ רעבָא ,ןעמוקַאב ?עסעיּפ ןַײז .ןןסמַארבייא סורג ןסייה ַא

 .ןענעיילוצרעב

 .וירב םעיונעג ַא םיא ךיא קיש געט יד

 ךעלסילשנַײא ,טנַײרפ עטוג עלַא ןוא ,סמַארבייא ,ןיִגלָא (מ) םירבח יד טסירג

 ?ןיטשפע ןלמ

 .רעפעפ קיציא רעייא

 .יקסװעילַא .ב ןיפ װירב עז !

 ןטמירַאב ןופ לַאירעטַאט ףיוא טיובצג ,'"קירבַאפ א םורָא; עסעיּפ סעפמַארבײא סםַאיליװ ?

 .ןטאטש ףפטקינייאראפ ,עינַאטסאג ןיא קיירטש-ליטסקעט

 יזצלוּפ רעטשרע ןוא "טַײהַײרפ, רעד ןופ רָאטקַאדער רענעזעװעג ,( -ןהֿמפ) ןײיטשפע ךלמ

 -ןילאטס, ןכָאנ דלַאב גנוגעװאב רעקניל רעד טימ ןסירעגרעביא טָאה ,ןעּפטעלַארּפ, םענופ טנעד

 רעדנעב עסיורג 2 ךַארּפש רעשילגנע רעד ןיא טקורדעגּפָא רע טָאה טלַאמעד טניז ."טקַאּפ רעלטיה

 ףטכישעג ךוב ןטשרע םעד ןוא ןטאטש צץסקינײארַאפ יד ןיא גנוגעואב -רעטעברא רעשידִיי רעד ןגעװ

 .עלירצמא ןופ שיפ יד ןיא גנוגעװַאבמָאק רעד ןופ

 ,32-1279 ,ווָאקרַאכ

 !ץנַארעמָאפ רבח רעביל ןַײמ

 ךַײא בָאה'כ .סעזַײר-רעמוז ענַײמ ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,טשרע געט רָאּפ ַא

 ',װָאקרַאכ ןייק ,רעהַא ןעמוק רעַײא ןגעוו עמַארגעלעט ַא טקישעג ךַײלג

 -ידִיי רעד טעמדיוועג ,טנוװָא ןסיורג ַא רעבַאיטקָא ןט7 םורַא ןריטקעיָארּפ רימ

 ,סנױזַא ןעז ריא טעװ ָאד .ענַיַארקוא ןכוזַאב טזומ ריא .עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעש

 .ןעזעג טשינ ץעגרעניא טָאה ריא סָאוו

 טדער .ךַײא טימ ןעמוק לָאז :ולַאווכוב (.נ) 'ח ךיוא זַא ,טרעווסנשטניוו זיא'ס

 זיא סערדַא ןַײז טשינ סייוכ רָאנ ןבירשעגנָא םיא טלָאוװכ .םיא טימ ףיונוצ דיז

 ןפיוא ןענעגעגַאב ךַײא רימ ןלָאז ןעו טעדלעמ ןוא ךעלקעּפ יד טימ ףיונוצ ךיז טמענ

 ?,לַאזקָאוװ

 !ווןדַער וצ סָאװ ןגעוו ךס ַא ָאד זיא'ס .ןדערכרוד טיירב ץנַאג ךיז רימ ןלעוװ טמוק

 ,רעפטנע רעייא ףיוא טרַאװ'כ

 .רעפעפ קיציא רעייא

 ,1932 טסוגיוא ןיא ,.פ .ס ןיא ןעמוקנָא ןַײמ ךָאנ דלַאב טקישעג רע טָאה ווירב םעד ו

 ירַא; ןופ רעדנירג "טַײהַײרפ,פ רעד ןופ רעטצבראסימ רענצעזעגנַא ,(( '1890) דלַאװכוב :ננ -

 רעלעיצעּפס א יװ זיא ,קרעװ ידנַא"א ,(1913 ,י'נ) "רעטַאעט, ךוב ןופ רָאטױא ןיא רעטַאעט-ףעט
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 ץ גַא ר עמָאּפ ר צדנַא סקעלַא

 ןעװעג ּוװ ,דנַאברַאפנטַאר ןיא רימ ןופ רעִירפ לסיב א ךָאנ ןעמוקעג גנוטַײצ רעד ןופ טגעדנַאּפסערָאק

 ,טַײצ רַאי ַא םורַא

 -רַא, רעד ןעװעג בגא זיא רענעגעגַאב יד ןופ רענייא .טנגעגַאב ךימ ןעמ טָאה לַאזקָאװ ןפיוא *

 רָאנ ,ןזלַאװכוב טימ טשינ רָאנ ,ןעמוקעגרָאפ עקַאט זיא טנװָא רעסיורג רעד .ןײטשַאלב .ה י'רעגיטנעג

 .(רענטַאלּפ .א ןופ ווירב יד עז) רענטַאלפ קיזַײא טימ ןעמַאזוצ

- 

 .1932 ,רעבמעווָאנ רעטס0

 יץנַארעמָאּפ 'ח רעביל

 טנעז ריא זַא ,טניימעג ןבָאה רימ .ןפורעגּפָא ףוס-לכ-ףוס ךיז טָאה ריא סָאװ טוג

 ..ײסַאר ןופ רעדלעפ עטיינשרַאפ יד ףיוא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ץעגרע ןיוש

 ןַײז רעייא זַא ,רעלק ךיא ..!טוג ךיז טליפ ריא סָאװ ןוא טבעל ריא סָאװ טוג זיא

 ןוא סעדָא טכוזַאב ריא טָאה וצרעד .ןצונ טכַארבעג טמיטשַאב ךַײא טָאה ווָאקרַאכ ןיא

 -םיוא ןטוג ַא טַאהעג טָאה ריא .זגורב ןַײז טשינ ריא טפרַאד ענַיַארקוא ףיוא .וועיק

 !טכַארברַאפ ןַײּפ ןוא םַאנ

 רענייק זַא ,ןגָאז ךַײא ךיא ףרַאד ,ןָאזרעּפ רעכעלקילגמוא ןַײמ ךייש זיא סָאװ

 ןשינעגעגַאב ףיוא ןרָאי ענַײמ רטּפעצ ךיא ןוא טשינ תונמחר ןייק רימ ףיוא טָאה

 -נָא טשינ טרָאװ ןייק בָאה ךיא זַא ,םישדח 2 ןיוש .סעזַײר ,ןשטיּפס ,ןטנוװָא ,ןטעקנַאב

 .ןבירשעג

 ַא ןוא םינינע עקיטַײז רעטנזיוט טימ טרעגלַאװרַאפ ,ןפרָאװרַאפ ךיא ןיב וצרעד

 לגנַאמ:-טַײצ בילוצ ךרוד זָאל ,ךיא רילרַאפ ,ךיא סעגרַאפ (עקיטכיוו טפָא) ןכַאז ךס

 ,טײקטַײרטשעצ בילוצ ןוא

 ןבַײרשרַאפ רימ וצ תונעט ערעייא עלַא ץלַא רַאפ רעַירפ ךַײא ךיא טעב רעבירעד

 רעייא ןופ ןובשח ןפיוא ךיוא ןוא ענַײמ ןטפַאשנגייא עטצעל יד-טָא ןופ ןובשח ןפיוא

 ...טייקנדײשַאב

 .רעבַײרש ןופ עיצקודָארּפרעביא ןַא טציא זיא ווָאקרַאכ ןיא .ןעמוק רעַײא ןגעוו

 ייז לַײװ ,וָאקרַאכ ןופ סױרַא ןרָאפ עקינייא .טשינ טעברַא ןייק ןבָאה ח"ח עקינייא

 ןיא טניֹוװעגּפָא טָאה סָאװ ,לשמל :,יקצַאװעשטשַאכ 'ח רעד .טשינ רעמיצ ןייק ןבָאה

 רעבירעד .ּפָא טרָאפ ןוא ןגירק טנָאקעג טשינ רעמיצ ןייק טָאה ,רָאי רָאּפ ַא ווָאקרַאכ

 ?וװעיק ןיא טדערעג ריא טָאה .וועִיֹק ןיא ןדערכרוד ךיז טרידנעמָאקער ךַײא ךיא בָאה

 ?ןעמעוו טימ

 .!טסנרע זיא עגַאל יד יװ ןײלַא טעז ריא ?ןבַײרש ךיא ןָאק סָאװ זיא

 ןבַײרשנָא ךיוא םיא לעװ ךיא +.קושעטבַא (.א) 'ח םעד ןָא טבַײרש

 .רעפעפ .י ,רעייא)

 .ךוב םעד ןיא טַײהנגעלעג רעדנַא ןַא ַײב טריטנעמָאק ןיוש ךיא בָאה ווירב םעד ןגעװ ?
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 תוכ למ-יגור ה .צש יט ע װַא ס יד

 ענעלַאפעג , יד ןופ לטעצ םעד ןשיװצ עיפַארגָאילביב ןַײז עז) .(1943:1897) יקצַאװעשטשַאכ .מ ?

 = .("ןדלעה

 ציק ןגעװ לקיטרַא עז .קרעװ ידנַא"א "יײמַאש לשרעה, ןופ רָאטױא ( -1891) קושטבַא .א *

 .קירע סקַאמ ןופ װירב יד ןוא טוטיטסניא רעוװ

 11934 רַאורבעפ רעט10 .,וָאקרַאכ

 !ץנַארעמַאפ .ַא 'ח םעד

 -הכולמ רעד ןוא רעבַײרש עשיטעווָאס יד ןופ טעטימָאקגרָא רעשינַיַארקואלַא רעד

 עשיטעוװָאס יד ןופ רָאפנעמַאזצ ןשידנַאברַאפלַא ןט2 םוצ ןטיירג גַאלרַאפ דנימצַאנ

 רעד רַאפ ןגיז ןוא ןפמַאק ערעזדנוא ןעלגיּפשּפָא לָאז סָאװ ,ךַאנַאמלַא 'טיל ַא רעבַײרש

 -ַארד ,עזָארּפ ,גנוטכיד :ןעגנולײטּפָא ַײרד ןבָאה טעװ ךַאנַאמלַא רעד .טייצ רעטצעל

 .עיגרוטַאמ

 זיא ןימרעט רעטצעל רעד .ךַאנַאמלַא ןרַאפ לַאירעטַאמ ןקישוצ ךַײא ןטעב רימ

 .ץרעמ רעט10 רעד

 רעפעפ .א :טעטימָאקגרָא 'רקואלא

 יקסווָאקשימ .ל :גַאלרַאפדנימצַאנ ןופ 'ריד-עציוו

 סָאד לָאז ןבעל, ךוב'רעדיל סרעפעפ ןעגישרעד װָאקרַאכ ןיא זיא 1924 רָאי ןבלעז םעד ןיא ?

 לטיט רעד טגנילק טציא .ףַארגָאטױא ןַײז טימ הנתמ ַא ךוב סָאד טקישעגוצ רימ טָאה רע ."ןבעל

 ףיוא פי"ס ןיא ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא ןבעל ןגייא ןַײז יװ םעדכַאנ ,שיגַארט ןוא שינָאריא ,שילַאבמיס

 ,ןפוא ןשירַאברַאב אזַא
 .רעכיב"ןרעל ןופ רָאטױא ןוא גָאגַאדעּפ רעטסּוװַאב ַא ךיוא ןעװעג זיא יקטװַאקשימ .ל ?

 ש טיוװ עשידַאק .מ

(1895 --- ( 

 .1936 רַאונַאי ןטס23 ,וועַיק

 {) ג!טנַארעמָאּפ 'ח רעביל

 .ךַײא ןבַײרשנָא ךיז ןבילקעג גנַאל ןיוש .סערדַא רעַײא ןבעגעג רימ טָאה קירע 'ח

 ןעמ .אמתסימ ריא טגירק (ַא"א טַאטשלעדע ,לַאנרושז םעד) סעבַאגסױא ערעזדנוא

 ."רָאקיא , ןוא *טַײהַײרפ, ןיא ייז טקיש

 ןגעו) "טַײהַײרפ, ןוא "ןבעליַײנ; ןיא סרעַײא סערעטניא סיורג טימ ןעייל'כ

 "ניו ןיא :קידעבעל ץנַאג ךרוד ָאד ןעייג ןעגנורעַײפ-עלעדנעמ יד .(ַא"א ןעלעדנעמ
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 ץ1ג אר עמָאּפ ר עדנא סקעלַא

 םענופ ןטנעמוקָאד עטנַאקַאב-טשינ ;גנולעטשסיוא עליו ַא קעטָאילביב-יקסוועשט

 -עב ןופ רעקיטש ענעבירשעגסיוא ,ןטַאטסעטַא סעלעדנעמ :ייזומ-עלעדנעמ רעסעדָא

 .ַא"א (טנַאה ןַײז טימ) ןיקסניל

 -עצ ןקירע .גערפכָאנ ! . ...וקיא רעסיורג ַא זיא ןלַאירעטַאמ-עלעדנעמ ףיוא

 ןבַײרש ןעלקיטרַא ףיױא ,ןגַארטרָאפ ענעדיישרַאפ ףיוא :רעקיטש ףיוא ןעמ טסַײר

 -געמ ַא ףיוא ןרָאפעגּפָא רע זיא טנַײה .ַא"א ןלַאנרושז ,"יטסיוו, ,"טסינומָאק, ןרַאפ

 -נינעל ןוא רעװקסָאמ יד ןעגנולעטשסיוא-עלעדנעמ ןכַאמ'ס .קסנימ ןיא השרד-עלעד

 ..וקַאב ןופ ןליפַא לַאירעטַאמ טעב ןעמ ,ןקעטָאילביב עשהכולמ רעדַארג

 ..ןוא "'תרפא עלערימ, גלָאפרעד טימ טייג רעטַאעט 'דִיי ןיא :סעַײנ רעוועַיק

 ."קָאלייע , ןיא ןליּפש טעוװ רע :,ךַאנַארג ָאד זיא טציא .ףלָאוװ ךירדירפ ןופ *קָאלמַאמ ,

 רעהַא טמוק רענַאקירעמַא ןַא) ?עינַאד , עסעיּפ עטוג ַא ןבירשעגנָא טָאה ?קינזער עפיל

 -ַאעט עכעלטע ןיא ןייג טצװ יז .(עידעמָאק ַא .עקטסיגוימָאק ַא ןיא ךיז טבילרַאפ ןיא

 -וי; ןופ) ?שטַאּפָאק עקמַשיז, יסלעינַאד (.מ) .ןַאשזדיב"ב ,עװקסָאמ ןיא ,ָאד ,סרעט

 .סרעטַאעט עכעלטע ןיא ךיוא טייג ("סיל

 ?,רימָאטישז ןיא טוטיטסניא ןופ עיסעס ַא -- ןטס20 םעד

 ב"ב ןיא ןיוש ןענַײז (יורפ ןַײז) "עשוינ ןוא עיסַאט רעטכָאט סגרעברעביל (.י)

 טסייו אמתסמ ."דרעזעג, 'ברַאפלַא ןופ םונעלּפ ַא -- 3,2 (.פ .א -- ןַאשזדיבָאריכ)

 יב ךיז טרעה סָאװ .סַײנ עלַא טעמכ *ןעניקווַאכ (.ּפ .מ) ףיוא ָאד ךיז טכיר ןעמ .ריא

 ?'חת 'גוז טכַאמ סָאװ ?סע טייג יוװ ,ךַײא

 םעד .(רעטנַאסערעטניא ,רעסעב ליפ טרעוי יז) "טַײהַײרּפ, ןיא :ןינע לקיטש ַא

 ַא סצַאק .מ ןעװעג זיא'ס ּוװ ,"לַאנגיס, ןפיוא עיזנעצער ַא ןעוועג זיא 25 - 24 - או

 עטיור , סנייבשריה (.ּפ) ןגעוו סצאק .ונ ןוא י,"ןַאטזדיב"ב ,סרעפנַיוו (.ז) ףיוא עיזנעצער

 .טשינ ָאד סע ןבָאה רימ ."רעדלעב

 טעמכ ןיש זיא לײט רעט1 רעד ."רוטַארעטיל רעד ןיא ב"ב, ףיוא טעברַא ךיא

 דלַאב ךַײא סע לעווכ) 1935 (7) 3 ןוא (6) 2 'מונ ילַאנדושז רעזדנוא ןיא טקורדעגּפָא

 ;ןבָאה טפרַאדעג ךעלַײרג ךיא טלָאװ .(ןקישוצ

 ."לַאנגיס , רעמונ ןקיזָאד םעד 1

 ."ןאטזדיב"ב , סרעּפנַײװ 2

 בא ?ןענַאד ןופ סָאװ ריא טפרַאד רשפא (ךַײש טינ -- רעדנעב 2 סנייבשריה)

 רעייז ןוא רעייז ןעוועג ךַײא ךיא טלָאװ ,ןכַאז 271 יד טָא ןקיש רימ ןענעק טלָאװ ריא

 -סָאמ ןיא "דרעזעג, ןופ טַאר-.צ םענופ סערדַא ןפיוא עטיב -- ןקיש ביוא .רַאבקנַאד

 רעשימייה ןַײמ .ווירב ַא ןיא ןלייטימ רימ ןוא ןעמָאנ ןַײמ לכיב ןפיוא ןזַײװנָא --- עויק

 ,עט'ח ןוא ךַײא ןסורג עטסעב ......:סערדַא

 .שטיוועשעידַאק .מ רעַײא

 י"ן"יטשּפע .ַא ןצַאק ,ןשטנַאר ךיוא טסירג
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 תהו כל מד י גו ר ה עש י ט ל װ ַא ס יד

 ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע !יאדכ ?לייט וו ,"רענַאינעמלעז, סקַאבלוק טנעיילעג

 -ַאעט עכעלטע ןיא ןייג טעװ יז ,(דנַאלסורסַײװ ןיא ןלזג רעשידִיי ַא) *ערטיוב , שסעיפ

 -ילַאק ןופ ןַאמָאר ַא טבַײרש עירול חנ :י.רעהַא טמוק רע .וועָיק ,עװקסָאמ ןיא סרעט

 וי טנכייצשגסיוא -- טנעיילעג לטיּפַאק ַא .טנַײה ןוא לָאמַא ףרָאדנינ

 .טוטיטסניא רעװעיק םעד ןגעװ לקיטרא םעד ןיא תוצידי ןבעגעג ןיוש ךיא בָאה .ק .מ ןגעװ !

 רעטַאעט סטדרַאהנײר סקַאמ ןופ רעליּפשיש רעטמירַאב ,(1945:1890) ךאנַארג רעדנַאסקעלַא -

 .1948 ,י"נ ןיא ןענישרעד זיא "שטנעמ ַא טײג טָא; עיפַארגַאַיבַאטיױא ןַײז .ןילרעב ןיא

 ,רוטַארעטיל רעשידַיי ןופ רערעל ,רעקיטירק ןוא רעטכיד רעטמיראב ,( -1890) קינזער עפיל *

 ,(טוטיטסניא רעװעַיק ןגעװ לקיטרַא עז) .(( :1892) קינזער בקעי רָאסעּפָארּפ ןופ רעדורב ַא

 .(שטיװָארעיעמ) לעינאד .מ ןגשװ לקיטרַא עז !

 ערעדנא ןיא סעיסעס-רָאפסױרַא טַײצ וצ טַײצ ןופ ןריפכרוד טגעלפ טוטיטסניא רעװעיק רעד 7

 דנַא"א ,יקטנַאירב .ש ,וװָאליב .ש ,קירע .מ ,רמרמ ןמלק טימ ןעמַאזוצ ,טקילײטַאב ךיז בָאה'כ .טעטש

 'שו ןיא טקורדענּפָא זיא עיסעס רענעי ןופ טכירַאב א .1934 ןיא סעדָא ןיא עיסעס-רָאפסױרַא ַאזַא ןיא

 ."עיצולָאװער ןוא טפַאשנסיוװ,

 ,טוטיטסניא רעװעיק ןגעװ לקיטרַא עז ?

 .עכעלמענ סָאד !

 ,1935 ,קרָאי-וינ ,"ןַאשזדיבעריב , !י

 .טוטיטסניא רעװעיק ןופ ןַאגרָא ,"עיצולָאװער ןוא טפַאשנסיוו, ? 

 ,"גנירירעטעברַא, רענַאקירעמַא ןופ טנעדיזערּפ רענעזעװעג א ,(1943:1874) ןײטשּפע םהרבא '"

 ָאק רעשידִיי רעד ןפלעה וצ סעיצַאזינַאגרָא רעגַאקירעמַא יד טימ טריפעגנָא ןרָאי עגנאל טָאה סָאװ

 .ןַאשזדיבָאריב ןוא דנַאברַאפנטַאר ןיא עיצַאזינַאל

 ."קַאבלוק .מ, לקיטרַא עז !!

 רערעל ךיוא ,קיטירק-רוטַארעטיל ןוא ןלעװָאנ ןופ רעבַײרש רעטסּוװַאב ,(1960:1886) עירול חנ 13

 ,(טוטיטסניא רעװעיק ןגעװ לקיטרַא עז) .רוטַארעטיל ןיפ

 ,1929 - 22 - שווו

 ,ץנַארעמָאּפ רבח רעביל

 "עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשירַאטעלַארּפ רעד ןופ סורג ַא; לקיטרַא רעַײא

 ריא טָאה 778 'מונ םעד י.(רעמונ-רעבַאיטנעס) 'מונ ןיא *טילָארּפ, ןיא זדנוא ַײב טייג

 ,ןטַײז 200 ןופ רעמונ רעסיורג ַא .ןעזעג ןיוש סיוועג
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 ץ גַא ר ע מָא ּפ רע דנַא סקעלַָא

 "נָא ,'טילָארּפ, םענופ טנַײרפ ןפַאש קרָאי-וינ ןיא ךַײא ַײב טרָאד ףרַאד ןעמ

 .עסערּפ (רעד) ןיא םיא ןגעוו ןבַײרש

 .ןרעפעפ ןופ ךַײא סורג ַא .קרַאטש ןוא טנוזעג טַײז

 .ןַאהַאק םהרבא "טילָארּפ , ןופ רַאטערקעס

 .רעמונ םענעי ןיא טקורדעגּפָא זיא לקיטרַא רעד !

 ,1929 ,רעבַאיָאנ רעטס29 ,וװָאקרַאכ

 ,ץנַארעמָאּפ 'ח רעביל

 -רַא עַײנ ערעַײא ףיוא ןטרַאװ רימ .טַאהעג האנה רימ ןבָאה לקיטרַא רעַײא ןופ

 -סיוא ןייק ןקיש ךעלגעממוא רעבָא זיא ,רַארָאנָאה טקישעג ךַײא ןטלָאװ רימ .ןעלקיט

 .דנַאל

 ."טילָארּפ, טעלּפמָאק ןצנַאג ַא סױרַא געט יד רימ ןקיש "טַײהיײרפ, רעד

 -סקע רעזדנוא ןָאט-ערָאט ַא רימ ןלעװ ,ןעמוקַאב םיא ןעמ טָאה יצ ,ןָא זדנוא טבַײרש

 .עיצידעפ

 -סױרַא זדנוא לָאז ןעמ רעביא טיג ?"טַײהַײרפ, יד טשינ רימ ןעמוקַאב סָאװרַאּפ

 .טגנידַאבמוא *טַײהַײרפ, יד ןקיש

 .ח"ח יד טסירג .ןעלקיטרַא וצ טקיש

 ,סורג 'ח טימ

 ',ןַאהַאק םהרבא

 ,רעפעפ קיציא ןופ 3 'מונ װירב ןרעטנוא ןבירשעגרעטנוא ךיוא זיא .ק .א

 .1925 - 7 - צו ,ווָאקרַאכ

 ,ץנַארעמָאּפ 'ח רעביל

 קיש ךיא !?סעקוװַארּפס, יד ןגָארקעג טנַײה ןוא לווירב רעַײא ןעמוקַאב ןטכענ

 .םולשב ןעמוק ןוא ןרָאפ ךַײא שטניוו ןוא ךַײא ייז

 ,עקירעמַא ןיא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה'מ :."ןַאמרעביל , ךוב ןַײמ טנַיײשרעד געט יד

 טעװ סע בא .ןענַאמרעביל ןגעוו עיפַארגָאנָאמ עַײנ ַא ןענישרעד זיא ןליױוּפ ןיא יצ

 -עטניא יו ,טוג ץנַאג טייטשרַאפ ריא .רימ טקיש -- ןגירק וצ רעווש ןַײז טשינ ךַײא
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 תוכ למ-יגורה .עש יט עװָאס יד

 ןַײמ .תועידי עַײנ דלעה ַא םענַײמ ןגעוו ןענעיילוצכרוד רימ רַאפ זיא סע טנַאסער

 | ,ריא טסייוו סערדַא

 : ,טסירג יורפ רעַײא .יורפ ןַײמ ןופ סורג ַא

 ,סורג 'ח טימ

 +ןַאהַאק םהרבא רעַײא

 ,טוטיטסניא רעװעיק ןופ ןריודַארג ןכָאנ ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןרָאפקירוצ ןענעק וצ }

 ייפ ןשיניַארקוא םעד ןופ ןעגנוקיטעטשַאב ןלעטשוצ טזומעג ,רעגריב רענַאקירעמַא ןַא יװ ,ךיא בָאה

 ןופ ןוא ,טלעג'רעַײטש ןייק גנוריגער רעד קידלוש ןבילבעג טשינ ןיב ךיא זַא ,טַאירַאסימַאק-ץנאנ

 / ןעגנַאגַאב טשינ דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא ןעגנערברַאפ ןַײמ ןופ ךשמ ןיא ןיב'כ זַא ,טַאירַאסימָאק-ץיטסוי

 -רַאכ ןיא טניוװעג טָאה רעכלעו ,.ק .א ןגָארקעג רימ רַאפ טָאה "ןשינעגַײצ , יד-טָא .סנכערברַאפ ןייק |

 ,װעלק ןייק טקישעגרעביא רימ ייז ןוא ,ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה גנוריגער-עניארקוא יד וװ ,ָאק
 ,טרָאניװ רעקידנעטש ןַײמ

 ,"װירב סנַאמרעביל, ןַאמרעביל ןרהא טסילַאיצָאס ןשידִיי ןטשרע ןגעװ ןַאמָאר ַא זיא סָאד ?

 ןיא ָאויי רעקרָאיוינ ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענַײז ,רמרמ ןמלק ןופ טרעלקרעד ןוא טלמַאזעג
2, 

 ןיא טקישרַאפ גנַאלנרָאי ןעװעג ,רעבַײרש עשידִיי עשיטעװָאס עלַא יװ ,זיא ןַאהאק םהרבא ?

 םענעטָארעג ןקיצנייא ןַײז ןרָאלרַאפ רע טָאה המחלימ רעטצעל רעד ןיא .ןבעל ןבילבעג רָאנ ,ןרעגאל
 | (עקרָאיװעװ םהרבא ןגעװ ייסע ןעז) .ןוז

 יקצעינעמַאק לשרעה
(1908 -- 19600) 

(1925), 

 | !(ץנַארעמָאּפ רעדנַאסקעלַא) עישִיי רערעַײט

 ריד ךיז בָאה ךיא ןוא .טנעיילעג ןיוש גנַאל ךיא בָאה רעדיל ענַײד ךעלטנגייא

 ריד ךיא בַײרש ,טבַײרש יקטוועלָא (יזוב) ןעוו רעטציא רָאנ .ווירב ַא ןבַײרש ןבילקעג

 רעד ,עּפורג רעד ןיא ןטעברַא יד טריפעגכרוד ךַײא ַײב ןרעװ יװ ןָא בַײרש .ךיוא

 ןוא ,עפורג רעד טימ ןָא טריפ רע ,עּפורג (רעבַײרש) רעד ןופ דנַאטשַאב רעלַאיצָאס

 בַײרש ללכב ןוא ?םירבח ערעטלע יד טימ ךיז ריא טניפעג ןעגנויצַאב ַא רַאפ סָאװ ןיא

 | י .ץלַא ןגעוו ןָא
 ,סורג 'ח טימ

 גײקצעינעמַאק .ה | -

 - ,קסנימ ,"רעטעברַא רעגנוי, עיצקַאדער :סערדַא ןַײמ

 ,יקסװעלַא יזוב ןופ וװירב ןכעלנע םוצ ןרַאטנעמָאק עז !
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 ךיפנײרדַא

 -טערקנָאק רעד רשפא סרעבַײרש עשידִיי רַאפ ןענַײז סעיפַארגָאיב -ןָאקיסקעל

 ןטנעמונָאמ עקידריוו ךיוא ןענַײז ייז .טייקכעלברעטשמוא רעייז ןופ קורדסיוא רעטס

 ,טרפב תוכלמ-יגורה עשיטעווָאס יד רַאפ ןוא ,טשינ ןיוש ןבעל סָאװ ,סרעבַײרש רַאפ

 10 עקידנגלָאפ יד ןופ סעיפַארגָאילביב-ָאַיב ךיז ןעניפעג גנוליײטּפָא רעד ןיא

 ,טפַאזנַײא ,רעדנעלסיוא ,יקסרוגָא ,קינְלוגָא ,סַארבַא ,קושטבַא :סרעבַײרש עשיטעווָאס

 -ָאב ,ענסַאילַאב ,שטיווָארעשָא ,יקסנַאשרָא ,שטיווָארדנַאסקעלַא ,יקסוועילָא ,ןָאטרעבלַא

 -נָא יב ,ןַאונעַא וב ,ןָאזרעדָארב ,יקסווָאזערעב ,יקסווָאגערעב ,ןָאסלעגרעב ,ווָאליב ,יַאווָאר

 -ןָאג ,ןײטשדלָאג ,ןַאמדלָאג ,גרעבדלָאג ,רענידָאג ,ןַאמגערב ,תוכרב ,יקסנַאירב ,ןייטש

 ןישורבָאד ,ןיבָאד ,גרעבנירג ,ַאיבורג עג ,ןידליג ,ןייטשרוג ,סאומש) ןַאדרָאג ,רַאט

 -לָאוו ,רעה ,ןייטשעפָאה ,גרעבכַאה ,ןיקלַאה ,ןײטשטנַאמיד ,ַאמשוד ,קַאדרַאד ,לעינַאד

 -שַאכ ,קירַאכ ,יקסווָאנַאי ,ףייט ,יקצערַאז ,יקסווַאלסַאז ,זיוהניױו ,רעגנייו ,ןיישזענעק

 ,וָאסרעּפ ,רעפעפ ,קירע ,רתסנ ,ווָאניסונ ,שיקרַאמ ,וועל ,וועיל ,עירול ,יקצַאששט

 .ןַאמנייטש ,ןַאמצרַאווװע ,ןיבַאר ,סינפיק ,ווָארינשוק ,קַאבלוק ,ָאקטיווק ,גרענניצ

 טייקסיורג רעד ןופ זַײװַאב ןייק לָאמעלַא טשינ ןזיא עיפַארגָאיב רעד ןופ סיירג יד

 זיא זדנוא לפיוו ףיוא ,םעד ןָא טדנעוועג סע ךיז טָאה לָאמ ךס א .רעבַײרש םעד ןופ

 .רעבַײרש םענעבעגעג ַא ןגעוו םיטרּפ עשיפַארגָאילביברדָאיב ןגירק וצ ןעגנולעג

 -ַנַײַרַא זיא ייז ןיא .עיצַאמרָאפניא טימ ללש ַא ךיז טניפעג סעיפַארגָאיב יד ןיא

 עיפַארגָאילביב-ָאִיב עשידִיי .דלודעג טימ טלעוו ַא ,טעברַא טימ םי ַא ןרָאװעג טגיילעג

 -ָאס ןגעוו ןבַײרש סָאד זיא ,תוביס עסיוועג בילוצ ,ןוא ..ןינע רעטכַיַיל ןייק טשינ זיא

 ןענַײז תועידי ךס ַא ןטייקירעוװש ערעסערג ךָאנ טימ ןדנוברַאפ סרעבַײרש עשיטעוו

 טימ טּפַאשטנַאקַאב רעכעלנעזרעּפ ןופ ,ןלַאװק עטַאוירּפ ןופ ךיוא ןעמוקעג זדנוא וצ

 .וו"זַאא ,סרעבַײרש יד

 ןָאקיסקעל, ןרַאפ קירוצ ןרָאי טימ ןבירשעג ןבָאה רימ סָאװ ,סעיפַארגָאיב יד ךיוא

 סרעבַײרש עשידַיי, :ךוב סרעגינ .ש רַאפ יו ,"רוטַארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןיפ

 -וצוצ ,ךעלגעמ רָאנ יו ןרעכַײרַאב וצ טימַאב ךיז רימ ןבָאה ,"דנַאלסוריטעװָאס ןיא

 טרעסעבעגסיוא ךיוא יו ,אצמנב ןעוועג טשינ טלָאמעד זיא סָאװ ,עיצַאמרָאפניא ןבעג

 ,םיטרּפ ןוא סעטַאד ,ןלעטש עטזַײרגרַאפ

 רעד וצ רעַײטשוצ רעקיטכיוו ַא ןַײז טעו גנולײטּפָא יד זַא ,ןביילג ןליוו רימ

 יָאיב) .דנַאלסור-טעוװָאס ןיא רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ גנושרָאפ

 .ךוב ןצנַאג ןרעביא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ,בגא ,ןענַײז ןלַאירעטַאמ עשיפַארגָאילביב
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 -ָאפ ַא ַײב ,'בוג רענוװָאק ,לעװַאש ןיא !בעג -- ( 7 --1896) -- ביל ,םַאדבַא
 -טָאטש) "עשטשילישטוא עיָאקסדָארָאג, ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג .רעטסוש ַא רעט

 דילגטימ ַא ןעוועג .קירבַאפ-ןטקעפנָאק ַא ןיא רעטלַאהכוב ַא יו טעברַאעג 1915 .(לוש

 :רעבָאטקָא רעד ךָאנ .הסיפת רעקסנימ ןיא טַײצ ַא ןסעזעג 1917 ןיא ."דנוב; ןיפ

 .רעד ,"ןטסינומָאק-ןטסידנוב, יד ןופ רעריפטּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג עיצולָאװער

 -רַאפ ןשיטסינומָאק,; םעד ןופ ןוא "ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשידִיי; רעד ןופ ךָאנ

 'דַיי רעד ןופ רעריפטּפיוה רעד ןעוועג רעטעּפש ."עטיל ןוא דנַאלסורסַײװ ןופ דנַאב

 -קַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג 1922-1920 .טנגעגמוא ןוא קסבעטיוו ןיא עיצקעס

 1922 ןיא טָאה רע ּוװ ןרעטוש רעטיױר רעד גנוטַײצ-גָאט רעקסבעטיוו רעד ןופ רָאט

 -רַאפ ןשיטסינומָאק םעד ןופ עטכישעג, רעד ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ַא טקורדענּפַא

 לשיטסינומַאק גנוטַײצ יד טריטקַאדערטימ רע טָאה רעטעּפש ."דנַא?סורסַײװ ןופ דנַאב

 רע זיא 1928 ."רעבַײרש עשירַאטעלָארּפ , יד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג ןוא וועיק ןיא ןָאפ

 יו ןעוועג טמירַאב רע זיא ץלַא ןופ רעמ .רעטעברַא רעסעדַא ןופ רָאטקַאדער ןעוועג

 רָאטקַאדער ןוא ,רעפרָאדנינילַאק םעד ,"ןָאיַאר ןשידִיי, ןטסערג םעניפ רעריפ רעד

 ןיא ןוא סעמע רעװקסָאמ ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג ךיוא טָאה רע .סעמע-טריוולָאק ןופ

 רֶע זיא 1938-1927 ןופ הלהב-"גנוקינייר, רעד ןיא .ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ ערעדנַא

 ןפיוא ,1948 ןיא .ריביס ,ןָאיַאר רעקסווָאלדרעװס ,םילוגוט ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ

 טניז ןרָאװעג טריטסערַא רעדיוװ 'א זיא ,לעװַאש ןוא ענוװָאק ןייק םילוגוט ןופ געוו

 רעבַײרש םעד ןופ רעדורב ַא זיא 'א .טרעהעג טשינ רעמ םיא ןופ ןעמ טָאה טלָאמעד

 ןיא) יַאמ ןטשרע ןופ עטכישעג יד -- טייוצַאבלַאז :םרָאפכוב ןיא .סמַארביײא םַאיליוװ

 ןרעביא טפשימ רעד ;ז"ז 18 ,1921 ,קסבעטיוו ,(ןיווָאדוי .מ ןופ דיל ַא טימ םענייא

 ןוא טעברַאַאב ,טלמַאזעגפיונוצ ןענַײז ןלַאירעטַאמ יד) ז"ז 112 ,1922 ,קסבעטיוו ,רדה

 .ןַאלּפַאק .ק ןישטניכ .י טימ םענייא ןיא 'א ךרוד ןרָאװעג טריטקַאדער

 עשידיי סָאד ;316 ,183 ,65 ז"ז ,1928 ,קסנימ ,דנַאברַאפנטַאר ןיא עסערפ עשידיי יד ,ץינשזריק .ַא

 ,וָאקרַאכ ,ןלַאירעטַאמ ןוא ןזויטע ,קושטבַא .א :126 'ז ,1930 ,װעַיק ,(192171917) רסספ ןיא ךוב

 ,קסניימ ,גנוגעװאב י'ימַאק רעד ןיא רעטעברַא רעשיזיי רעד ,יקסרוגא .ש 4178 ,177 ,93 ,92 ן'ז ,4

 ,183 ,92 ,70 ,66 ,65 ן''! ,5

 -נצעג 1919 .ןילָאװ ,קצול ןיא 'בעג -- ( ? --1897) - םהרדבא ,קושטנבַא
 ךַארּפש רעשידַיי ןופ רערעל ןעוועג ,וועַיק ןייק קעװַא 1921 .קצול ןיא לושלטימ ַא טקיד

 ערדעטַאק רעשידִיי רעד ַײב טנַאריּפסַא ,לושטעברַא רעשידִיי ַא ןיא רוטַארעטיל ןוא

 -רַאטימ רעכעלטפַאשנסיו רעטעּפש ,עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעשינַיַארקוא רעד ןופ

 ,טוטיטסניא רעוועיק םעד ןופ קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ןופ רעטעב

 -נָא 1926 .עלקיטרַא עשיטירק:רוטַארעטיל ןבירשעג ,טעברַא עשיגָאגַאדעּפ ןָאטעג
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 תוכ למ- יג ור ה 9 שיט עץ װָא ס יד

 ןופ ןוא גירק-רעגריב םעד ןגעוו ןעגנולייצרעד טלעו עטיור יד ןיא ןקורד ןביוהעג

 גנולייצרעד ןַײז טימ םשור ַא טכַאמעג .המחלימ רעד ךָאנ ןליוּפ ןיא ןבעל ןשידִיי םעד

 -עטש ןוא שירעלטסניק-וויטקעיבָא ,רעקיצניוװ רעדָא רעמ ,טָאה רע ּווװ ,יײמַאש ?שרעה

 -רַא עשידַיי יד ןריזילַאירטסודניא ןופ סעצָארּפ םעד טרעדלישעג רָאמוה טימ ןזַײװנל

 ןופ .שז ,טילָארּפ ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג .קירבַאפ רעשיטעווָאס רעד ףיוא רעטעב

 -צָארט, ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב 1926 .ענַיַארקוא ןיא סרעבַײרש עשירַאטעלָארּפ

 ןוא טריטסערַא זיא רע .ימַאש לשרעה ןיא ןזיװעגסױרַא ןבָאה לָאז רע סָאװ ,"םזיק

 רעוועַיק ןגעוו לקיטרַא םעד ןעז) .ןלעפ םיטרּפ עיונעג רעבָא .ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 ,וועַיק ,קרעוו ענַײז ןוא ןבעל ןַײז ,םירפס רכומ עלעדנעמ :םרָאפכוב ןיא --- .(טוטיטסניא

 -נַיא ךיז ;ז"ז 216 ,1929 ,וועַיק ,ןעגנולייצרעד ידנַא ןוא ײמַאש לשרעה :;ז"ז 47/ ,7

 ,(עגַאלפיױא עטעברַאעגרעביא ,עטייווצ) יימַאוע לשרעה ;ז"ז 62 ,1930 ,וועִיק ,ןסָאלשעג

 ,קסנימ ,םיאנוש ןגעק ףמַאק ןיא ;ז"ז 72 ,1932 ,וועַיק ,סָאבזוק ;ז"ז 157 ,1921 ,וועיק

 ,ליײט רעטייווצ ,יימַאע לשרעה ;ז"ז 1935 ,1933 ,וועיק ,ןעגנוליייירעד ;ז"ז 28 ,2

 'ט'ל ידי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ ןוא ןדויטע ;ז"ז 182 ,1934 ,וװעִיל

 ,1934 ,וועַיק ,עירָאע רעקיגרַאב רעד ןיא ;ז"ז 290 ,1924 ,ווָאקרַאכ ,רסספ ןיא גנוגעווַאב

 ,עזָארּפ רעזדנוא ןגעוו ;ז"ז 34 ,1934 ,וועִיק ,"דנימצַאנ, ,עדַאגירב סוועשירַאב ;ז"ז 4

 -עטנעק-טפַאשלעזעג ןוא רוטַארעטיל רַאפ רעכיבנרעל ייר ַא ךיוא ;ז"ז 47 ,1932 ,וועיק

 .רוטַארעטיל רעשיטעווָאס ןופ ןעגנוצעזרעביא ןוא שינ

 ,גָאט ,"רָאמוה ןוא עיצולָאװער, ,רעגינ .ש ;1 'ב ,עידעּפָאלקיצנע רענײמעגלַא רעד ןיא .ר .ז

 ,ושַאטַאּפָא .י ;1930 ,'בעפ ,ייינ ,טפנוקוצ ,"רוטַארעטיל רעשידִיישיטעװָאס רעד ןיא ,, ןוא ,1929 ,יינ

 .ש .ח ;10 ,1929 ,טלעװ עטיור יז ,גָאזנָא רעקידיירפ א; ,יקצירישזימ .מ ;1929 ,טרָאד ,4 ,ךַָאװ יד

 ,ינוי 10 ,עשרַאװ ,רוטַארעטיל רַאפ טפירשנכָאװ ,"עניארקוא ףיוא עיצקעסטיל עשידִיי יד, ,ןַאדזַאק

 םיאנוש יד, ,קשמד .א ;1934 ,'צצד 6 ,רוטַארעטיל רַאפ טפירטנכָאװ ,י...טוג זיא'ס, ,טַאפ .י ;(2

 רָאי קיצנאווצ, ,בילטָאג .י .ג 11936 ,'טקָא ,קסנימ ,ןרעטש ,יצקסַאמ רעשירַארעטיל א רעסנוא

 ,ןַאמלוש והילא ;1938 ,לַאערטנַאמ ,ועלדָא רעדענעק רָאי 30 ךוב-לבוי ,"רוטַארעטיל עשיטעװָאס-שידיי

 עשיטעװָאס יד ןופ ןעגנופַאש עטצעל יד, ;1950:51 ,י''נ ,ךוברָאי ,"רוטארעטיל עשידִיי-שיטעװָאס יד ,

 .1953 ,ץרצמ 30 ,רעלדָא רעדענעק ,ירעבַײרש עשידיי

 רַאפ לוש יד טקידנעעג .קסניּפ ןיא !בעג -- (1922--1891) -- םחנמ ,קינלונַא
 ןייק קסניּפ ןופ קעװַא 1916 .קסניּפ ןיא רעטקָאד-ןָאצ ַא יו טריציטקַארּפ .קיטסיטנעד

 ."דנוב; ןיא ןוא טנגוי:רעטעברַא רעשידַיי רעד ןשיוװצ קיטעט ןעוועג ּוװ ,וװָאכעלעשז

 -קירוצ רע זיא 1919 ףוס .ןזעוו-לוש ןקיטרָא םענופ רעיוב יד ןופ רענייא ךיוא ןעוועג

 עמיטש-טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןבַײרש ןביוהעגנָא .קסניפ ןיא ןעמוקעג

 רעשידִיי רעד ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעלטנפערַאפ רע ּוװ ,(1920-1919 ,עשרַאוי)

 רעשילױּפ-שיטעװַאס רעד תעב .ןעמעלבָארּפ -רוטלוק עשידִיי ןגעוו ןוא רוטַארעטיל

 קעװַא רע זיא טלָאמעד .סעקיוועשלָאב יד ןופ ןרָאװעג ןעמונרַאפ קסניּפ זיא ,המחלימ

 ,1920 ,רָאי םענעי ןיא .קסנימ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןוא דנַאלסור-טעוװָאס ןיא רעפיט
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 ץנַארעמָאּפ רעדנַאסק עלַא

 ןעוועג טַײצ ַא זיא רע .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג רע זיא

 -נסיו רעשיסורסַײװ רעד ןיא ןוא לושכיוה רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעד ןיא קיטעט

 רעד ףיוא טעניבַאק:-יײטרַאּפ ןופ רעטלַאװרַאפ ןרָאװעג רעטעּפש .עימעדַאקַא-טפַאש

 -ידַיי רעקסנימ רעד ןיא טעברַאעגטימ קיטַײצכַײלג טָאה רע ."רבַאיטקָא; קירבַאפ-יינ

 -לושַאב רע זיא 1932 ןיא .סעבַאגסױא עשידָאירעּפ יד ןיא ךיוא יו ,עסערּפ-גָאט רעש

 ןרָאװעג טריטסערַא זיא ,ןעקנַאדעג "עשיטסיקצָארט; ןטײרּפשרַאפ ןיא ןרָאװעג טקיד

 ךָאנ "רענָאיצולָאװער:רטנָאק; ַא יװ ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,ןטכירַאב טיול ,זיא ןוא

 .רָאי ןבלעז םעד ןיא

 .סנימ ,ןָאסלענעצַאק :102 יז ,1954 ,ָאגַאקיש ,הליהק רעשידִיי רעװַאכעלעשז רעד ןופ ךוב'רוכזי

 .1932 ,טסוגיוא }1 ,ירבַאיטקָא; רעק

 ענדָארג ןיא 'בעג -- (? -- 1884 לירּפַא ופ) - (םעפ) לאומש ,יקסרוגַא
 טנרעלעג ךָאנרעד ,הרות-דומלת ןיא טנרעלעג רָאי 12 זיב .עילימַאפ-רעטעברַא ןַא ןיא

 . (1905) רע טָאה ,גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנַײרַא .ַײרעדַײנש ךיז

 ןבירשעג ןוא ,דנַאלגנע ,סדיל ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע .דנַאלסור ןופ ןפיולטנַא טזומעג

 ןײק קעװַא 1906 .דנַײרפ רעטײברַא ןשיטסיכרַאנַא םעד רַאפ סעיצנעדנָאּפסערָאק

 ןַאד טָאה רע .ָאגַאקיש ןיא טנעגַא-סגנורעכיזרַאפ ןעוועג רע זיא 1912 טניז .עקירעמַא

 ,ש"ַאפ רעד ןיא ךיוא ןוא טלעוו-רעטייברַא רעשידיא רעקיטרָא רעד ןיא טעברַאעגטימ

 ןעמוקעג ,ןטנַארגימע עשיטילָאּפ עשיסור עּפורג ַא טימ םענייא ןיא ,רע זיא 1917 ,יינ

 עשיטסיוװעשלָאב יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא דַארגָארטעּפ ןייק

 רַאפ רַאסימָאק ןרָאװעג רע זיא 1918 ףוס .ץניװָארּפ רעד ןיא ןטַאירַאסימָאק עשידִיי

 ןשידִיי ןופ רעטערטרַאפ רעקילַײװטַײצ ַא יו 'בוג רעקסבעטיוו ןיא םינינע עשידִיי

 ןגעו טערקעד םעד ןבעגעגסױרַא רע טָאה ,עװקסָאמ ןיא ,ןײטשטנַאמיד .ש ,רַאסימָאק

 -רַאפ רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק קירוצ רע טמוק 1919 'גיוא .תוליהק עשידִיי יד ןכַאמרַאפ

 -סור ןייק קירוצ םוא ךיז רע טרעק ןַאד .דנַאלסור-טעווָאס ןגעוו ןעלקיטרַא טכעלטנפע

 ידַיי רעד ןיא טבַײרש רע .ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ ,רעכיב טריטקַאדער רע ּוװ ,דנַאל

 ,רעיניס לאומש ,םייח-ןב :ןעמינָאדװעסּפ יד רעטנוא ךיוא עסערּפ רעשיטעווָאס רעש

 רעשיטסינומָאק רעשידִיי רעטשרע רעד ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןיא .ףלא לאומש

 טיג 1918 ןיא .ןרעװָאשוָאב ףסוי ןגעוו לקיטרַא ןַא ּפָא רע טקורד טַײהרַאװ גנוטַײצ

 טבַײרש רע .('ז 32) המדקה ַא רענַײז טימ רעדיל ענעבילקעג סרעוװָאשװָאב סױרַא רע

 רע טלעטש ןעלקיטרַא עשיטירק-רוטַארעטיל ענַײז ןיא .ןטַאטשלעדע דיוד ןגעוו ךיוא

 ַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא הרוסמ עשירַאטעלָארּפ יד ןריטיליבַאהער, רַאפ ןַײא ךיז

 (ב) .ּפ.ק.ק.צ םַײב וויכרַא-ײטרַאּפ ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג רע זיא גנַאל-ןרָאי ."רוט

 רעשירַאטעלָארּפ רעשידִיי רַאפ טוטיטסניא רעקסנימ ןופ רעטעברַאטימ ךיוא יװ ,,וו

 .סעמעט 'טסיה-'טיל ןוא 'טכישעג-'טילָאּפ ףיוא ךס ַא ןבירשעג טָאה רע .רוטלוק
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 תוכלטייגור ה 3 צ שיט עװָא ס יד

 ןוא עיצולָאװער רעשיסור רעד ןיא לייטנָא ןשידִיי ןגעוו ,"דנוב , ןגעק סרעדנוזַאב

 ,טנָארפכַארּפש ןרַאפ ןעלקיטרַא ןבירשעג ךיוא טָאה רֶע .שידִיי ףיוא 'טיל יצָאס רעד ןגעוו

 1948 ךָאנ ןופ הלחב רעד תעב .קסנימ ,2 .ב ,ןעגנולמַאז עשיטסיווגניל ןוא ,וועַיק

 עטַאד עיונעג יד רעבָא .טכַארבעגמוא םיא טָאה'מ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ךיוא רע זיא

 ןיא רעטעברַא רעשידִיי רעד :םרָאפכוב ןיא .ןןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג טשינ זיא

 ,קסנימ ,ןײטשטנַאמיד .ש ןופ טרָאװרָאפ ,(192171917) גנוגעווַאב רעשיטסינומָאק רעז

 סעיצקעס עשיטסינומָאק עשידִיי יד ןוא ןטַאירַאסימָאק עשידִיי יד ;ז"ז 176 ,5

 ,קסנימדווָאקרַאכ-עװקסָאמ ,טנָארפ ןשירָאטסיה ןפַא ;זײז 460 ,1928 ,טרָאד ,(19217-1918)

 270 ,1931 ,טרָאד ,דנַאלסורסַײװ ןיא גנוגעווַאב ערענָאיצולָאוװער יד ;ז"ז 175 ,0

 ;ז"ז 54 ,1931 ,טרָאד ,(1905) סעדַאקירַאב יד ףַא טַאירַאטעלָארּפ רעווקסָאמ רעד :;ז"ז:

 -יל עשיטסילַאיצָאס יד ;ז"ז 116 ,1923 ,עװקסָאמ ,עווקסָאמ ןיא ןטכַאלש-רעבַאיטקָא יד

 ןגעק ףמַאק רעד ;ז"ז 425 ,19235 ,קסנימ ,2 .ב ,1897-1875 ןיא שידִיי ףַא רוטַארעט

 (טרָאװרָאפ םעד ןבירשעג ןוא) טצעזעגרעביא טָאה .ָא .ז"ז 253 ,1935 ,עװקסָאמ ,דנוב

 96 ,1927 ,קסנימ ,טנָארפ-ברעמ ןפַא ןוא דנַאלסורסַײװו ןיא רָאי 1917 :סנירָאנק .וו וצ

 -לָאב-ןטסינומָאק ןופ ןַאגרָא ,צ"ט ,רעטעברַא רעַײרּפ רעד :טריטקַאדער טָאה יִא .ז"ז

 לירּפַא ןט11 םעד זיב ,1918 ,'װָאנ ןט7 ןופ ןענישרעד) 1918 ,קסבעטיוו ,סעקיוועש

 ,שדוח ַא לָאמ 2 ,לַאנרושז רעשירַארעטיל-שיטילָאּפ ,טלעוװו עשיטסינומָאק ;(,9

 ןופ ןענישרעד) 1919 ,עװקסָאמ ,סעיצקעסדיא יד ןופ ב"צ ןוא (ב) ּפ"קקצ ןופ ןַאגרָא

 .קסנימ ,ןעגנַאזעג-ספמַאק :סירָאמ יקסוועשטניוו ;(1920 לירּפַא זיב ,1919 יַאמ ןט1

 ,שטיװַארעשָא .ב ,יקסנַאשרָא .ב טימ םענייא ןיא ,'שז-שדוח ,ןרעטש רעד ;זײז 38 ,4

 ,טרָאד ,(טרָאװרָאפ ַא טימ) ב"מז ,דנַאלפורסַײװ ןיא 1905 ;1925 ,טרָאד ,ַא"א קירַאכ יזיא

 360 ,1927 ,טרָאד ,ב"מז ,דנַאלסורסַײוו ןיא עיצולָאוװער-רעבָאטקָא יד ;ז"ז 225 ,5

 180 .1930 ,עװקסָאמ ,(גנוטַײלנַײא טימ) טיונ ןוא ףמַאק ןופ רעדיל ,טַאטשלעדע :;זיז

 ,קסנימ .פ"פ -- "רעטנעצ; ,(ריפנַײרַא ןַא טימ) רעדיל ענעבילקעג .,.י ,רעוװָאשוװָאב ;ז"י

 רעשידִיי רַאפ טוטיטסניא ןופ ןיטעלויב ,טנַארפ ןכעלטפַאשנסיוװ ןפָא ;ז"ז 190 ,1

 -1922 ,טרָאד ,עימעדַאקַא-טפַאשנסיוװ רעשיסורסַײװ רעד ןופ רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ

 ןגעק +:ז"ז 67 ,1933 ,טרָאד ,(טרָאװרָאפ ַא טימ) דנוב ןגעק ןינעל ;8-1 ןרעמונ ,5

 ענעבילקעג :ז"ז 3423-23 ,1935 ,טרָאד ,(ערעדנַא ןוא .ָא .ש ןופ ןעלקיטרַא) ב"מז ,דנוב

 רמרמ .ק .,ןַאטיװעל .א טימ םענייא ןיא ,טַאטשלעדע .ד ןופ (דנעב ַײרד ןיא) קרעוו

 -עג) קרעוװ ענעבילקעג :(ןענישרעד טשינ דנַאב רעטירד) 1925 ,וװעַיק ,קירע .מ ןוא

 .ק .ןַאטיװעל .מ טימ םענייא ןיא ,יקסוועשטניוו סירָאמ ןופ (דנעב 6 ןיא ייז טלמַאז

 ןענַײז דנעב ערעדנַא יד) ז"ז 278 ,1935 ,קסנימ .סעמַארד ,5 דנַאב ,קירע .מ ןוא רמרמ

 .טרָאד ,ב"מז ,(געוו ןשירעטכיד ןקירָאי:15 ןַײז וצ) קירַאכ יזיא ;(ןענישרעד טשינ

 .ז"ז 136 ,6

 *250 ,221 ןייז ,1943 ,י"נ ,ַאזַא קילדנעצרַאי ַא ,ינרַאשט .ד ;41'/ ,1 'ב ,ןַאקיסקעל ,ןעזייר .ז
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 ץנ אר עמָאפ ר טדנַא סקצלַא

 ,י"נ ,סטרעװרָאפ ,''דנוב ןופ רתסא עטמירַאב לָאמַא יד ןוא ןילַאטס, ,יקסניצשעל בקעי ;296 ,3
 ,טרָאד ,ךוברָאי ,ןַאמלוש והילא ;1951 ,י'נ ,ךוב טַאטשלעדע דוז ,רמרמ .ק ;1932 ,רַאורבעפ 7

 ,1951 --- אייישת

 ,ווָאקרָאדָאכ ןיא !בעג -- ( -- ,1893 ,צעז 13) -- םוהנ ,רעדנעלסיוא
 ןופ .רדח ןיא טנרעלעג רָאי ןייא .םירחוס-דלַאװ ןופ עילימַאפ ַא ןיא ,טנגעג רעוועַיק

 -מיג ןיא טנרעלעג 1911-1906 .שיסור ןיא סרערעל-זיוה ךרוד ןגיוצעגפיוא ןָא רָאי 6

 -רעווינוא רענילרעב ןיא ןיצידעמ טרידוטש 191471911 .וועַיק ןוא סעדָא ןופ סעיזַאנ

 -יליבָאמ רע זיא ,1919 ןיא ,וועַיק ןיא טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןקידנע ןכָאנ .טעטיס

 -עגכרוד 1920 .רעטקָאד רעשירעטילימ ַא יו ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןרָאװעג טריז

 טריטויבעד 1917 .עשרַאו ףיוא -- רעטעּפש ,קסלעגנַאכרַא ףיוא שרַאמ םעד טכַאמ

 -עג ךָאנרעד ,(וועָיק) טרָאװ עַײרפ סָאד עבַאגסיױא רעקיגָאטנַײא רעד ןיא דיל ַא טימ

 רעוועיק יד ןיא ןעלקיטרַא עשיטירק:רוטַארעטיל ןוא רעדיל עשיטסילָאבמיס טקורד

 יד ןיא .סעמע רעװקסָאמ ןיא ,טלעוו-רעכיב ןוא גנוטיַײצ-סקלָאפ .טַײצ עַײנ סעבַאגסיוא

 ,רעכיב-רעדיל עכעלטע ץוח ַא .טריטקַאדער טָאה רע סָאװ ,(1925-1922) לַארטש ב"מז

 עשידִיי סָאד טרעדלישעג טָאה רע ּוװ .עזָארּפ עשירעלטסניק ךוב ַא טכעלטנפערַאפ

 רעד טימ טריפעגנָא רע טָאה 1928-1926 .ןעגנוגנידַאב עלַאיצָאס עַײנ יד ןיא לטעטש

 ךָאנרעד .עימעדַאקַא רעשיסורסַײװ רעד ַײב לײטּפָא ןשידִיי ןופ עיצקעס-רוטַארעטיל

 רַאפ טוטיטסניא םעניא עיצקעס-רוטַארעטיל רעד ןופ רעריפנָא רעד ןעוועג 1921 זיב

 עשימעדַאקַא יד ןיא .װעִיק ןיא עימעדַאקַא רעשינִיַארקוא רעד ַײב רוטלוק רעשידִיי

 ןטעברַא יײר ַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה ןטלַאטשנַא עטנָאמרעד יד ןופ סעבַאגסיוו

 דנַאלסור-טעוװָאס ןיא סרעבַײרש עשידִיי עקיטכיוו ןגעוו .רעקיסַאלק עשידִיי יד ןגעוי

 רע .עמַארד ןוא רעטַאצט ,ךַארּפש .עטכישעג-רוטַארעטיל ןגעוו ,רעדנעל ערעדנַא ןוא

 ןופ רעקירָאטסיה ןוא רעשרָאפ ,רעקיטירק עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא

 -נרעל ייר ַא ןפַאשעג ךיוא טָאה רע .רעטַאעט ןוא ךַארּפש ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 לָאצ ַא טריטקַאדער ןוא טצעזעגרעביא ,רוטַארעטיל רעשידִיי ןופ דומיל ןרַאפ רעכיב

 -סיה רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג .קרעוו ענעדיישרַאפ וצ ןריפנַײרַא ןבירשעג ,רעכיב

 רעד ךָאנ .1946 ןיא ר"סספ ןיא טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא םַײב עיסימָאק רעשירָאט

 -עטיל ,ךַארּפש עשידַיי יד ןענרעלרעד ףיוא טעניבַאק, םעניא טעברַאעגטימ המחלימ

 .עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעשינַיַארקוא רעד ַײב "?רָאלקלָאפ ןוא רוטַאר

 "דנורג :ז"ז 16 ,1922 ,וושִיק ,טנַארפ ;ז"ז 46 ,1917 וועִיק ,רעדיל :םרָאפכוב ןיא

 ;(1928 ,ענליוו ןיא טקורדעגרעביא) ז"ז 134 ,1923 ,טרָאד ,םזילַאער ןשידִיי ןופ ןכירטש

 ,ןדַאפדלַאג .א ;ז"ז 201 ,1924 ,טרָאד ,(ןדָאזיּפע עשירַארעטיל) סיוא געוװ ,ןַײא געיו

 ;ז"ז 104 ,1926 ,קסנימ ,(לעקניפ .וא טימ םענייא ןיא) עיפַארגָאיב ַא רַאפ ןלַאירעטַאמ

 -ךירפ ןוא טסקַאב טימ םענייא ןיא ,עיטַאמָאטסערכ עשירַארעטיל ,ףמַאק ןוא טעברַא

 .ועיק ,"וינעפמעטס , ןַאמָאר ןַײז ןוא םכילע-םולש רעגנוי רעד ;1926 ,עװקסָאמ ,דנַאל
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 תהו כל מיי גו ר ה צ ש י ט ץל װ ָא ס יד

 רעצרוקפ סוועינעמויט .א ןופ גנוצעזרעביא) טעברַא ןופ עטכישעג יד ;ז"ז 76 ,8

 ,געוו רערימעדול ףַא ;ז"ז 220 ,(1928) עװקסָאמ ,("עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןופ ךובטנַאה

 ,(ןידלָאג .ל טימ םענייא ןיא) רָאינרעל ןט3 ןרַָאפ ךובנעייל ;ז"ז 227 ,1920 ,וועיק

 ,(1917-1887) רעטאעט רעשידִיי ;(סעגַאלפיוא 5 סנטסקיצניוו) ז"ז 104 ,1923 ,טרָאד

 .ז"ז 317 ,1940 ,עווקפָאמ

 רעד, ,ןיטשרוג .א ;53:51 ,1 'ב ,ןַאקיסקעל ,ןעזײר .ז ;268'/ ,1 'ב ,עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא

 ןופ ןעלכה:ךס, ;1926 ,קסנימ ,1 'מונ ,טפירשטַײצ ,"עיפַארגָאיב'ץרּפ רעד ןופ דנַאטשוצ רעקיטציא

 יגעמ רעד ןיא גנודנעװ עַײנ ַא/ ןוא ,1928 ,קסנימ ,372 'ב ,טפיושטַײצ ,"גנושרָאפ-עלעדנעמ רעד

 רַאפ רוטַארעטיל א, ,רעגינ .ש ;1929 ,עװקסָאמ ,1 'ב ,רעכיברָאי עכעלטפַאשנסיװ ,"גנושרָאפ-עלעד

 ,טקָא ,י"נ ,טפנוקוצ ,ייװירב-סוחי א קידגכוז, ןוא ,1927 ,לירּפא 29 ,עשרַאװ ,רעטעלב 'טיל ,"צגנוי

 ןשידי ןופ עטכישעג רעד וצ וויכרַא ,(ךובירעטַאעט רעװצַיק ןפיוא עיזנעצער) יקצאש .י רייד ;5

 "ידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ, ,ןעזייר .ז ;469:465 זי'ז ,0 ,י"נ ענליוו ,עמארד ןוא רעטַאעט

 ,ןלַאירעטַאמ ןוא ןדויטע ,קושטבַא .א ;207:193 ז"ײז ,1 'ב ,רעטעלביַאװיי ,"רוטַארעטיל-הלכשה רעש

 ,עװקסָאמ ,טײקינײיא ,"רעבַײרש יד ןופ רענעלּפ עשירעפעש, ,םינָאנַא ;5150 ז"ז ,1934 ,ָאקרַאכ

 .1947 ,רַאונַאי 1

 :רַא ןַא ןיא רימָאטישז ןיא 'בעג -- (1929 ,יצעד 4 -- 1889) -- .ש ,טּפַאזנייא
 -רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעשידִיי רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג .החּפשימ-רעטעב

 ייא 1914 .רָאי 2 ףיוא ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא טריטסערַא 1908 .("ּפרעס,,) יײטרַאפ

 -נָאק רעקידברעמ:םורד רעד וצ טַאגעלעד ַא ןעוועג 1915 ."דנוב, םוצ ןעגנַאגעגרעב

 טריטסערַא רעדיוו םיא ןעמ טָאה םעד ךָאנ ץרוק .וועַיק ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ ץנערעק

 "מוא ךיז ,1917 עיצולָאװער:רַאורבעפ רעד ךָאנ .'בוג רעקסטוקריא ןיא טקישרַאפ ןִיא

 -רעטעברַא רעד ןיא ןוא גנוגעװַאב 'פָארּפ רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג ,םייהַא טרעקעג

 יסערַא לָאמ ַא ךָאנ רע זיא עיצַאּפוקָא רעשטַײד רעד ןופ טַײצ רעד ןיא .עיצַארעּפָאָאק

 -עטיל-ךעלטפַאשנסיוװ ןַײז .עמרוט ןיא ןבילברַאפ טַײצ ערעגנעל ַא ןוא ןרָאװעג טריט

 טוטיטסניא, םעניא ןענרעל ןתעב 1922 ןיא ןביהעגנָא רע טָאה טייקיטעט עשירַאר

 ."רוסעפָארּפ רעטיור רַאפ

 167 ,1926 ,קסנימ ,טעגנוגעווַאב עשינָאּפַאג ןוא עשיווָאטַאבוז יד :םרָאפכוב ןיא

 'םורד יד; ;ז"ז 50 ,1926 ,װָאקרַאכ ,רַאונַאי רעטפ רעד ןוא גנוגעווַאב ןָאּפַאג יד ;ז"ז

 ,} 'ב ,רעכיברָאי עכעלטפַאשנסיוו ,"1915 ןיא +דנוב" ןופ ץנערעפנָאק עקידברעמ

 ץושטסבלעז רעשידַיי רעד ןגעוו תונורכיז ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע ,1929 ,עװקסָאכ

 -עברַא רעד ןופ םינינע ענײמעגלַא ןגעוו שיסור ףיוא קרעוו ייר ַא ןוא רימָאטישז ןיא

 ןופ ףמַאק ןשימָאנָאקע, םעד ןגעוו טעברַא יד ייז ןשיווצ ,דנַאלסור ןיא גנוגעווַאב-רעט

 תוכייש ַא טָאה סָאװ ,"ןרָאי רע90-80 יד ןיא רעטעברַא-ליטסקעט רעקָאטסילַאיב יד

 .עטכישעג רעשידִיי רעד וצ

 'כישעג ןוא רוטַארעטיל ,ךַארּפש צשידִיי יד ןרידוטש וצ טפַאשלעזעג רעד ןופ טפברַא רָאי ַא;

 ידערס עינעשזיװד עיָאננָאיצוילָאװער ,יטפאזנייא .ס .9 ; ( ;1928 ,קסגימ ,322 'מונ ,טפירשטַײצ ,ייצס

-.433 = 



 ץז אר עמָאּפ ר עדנַא ס ק עלַא

 יָאװער יד ןענרעלרעד וצ .עיצקעס רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ ןיא, (-) ;1930 ,עװקסָאמ ,1 'ב ,וװעיערוועי

 .טרָאד ,"ןדִיי ַײב גנוגצוואב ערענַאיצול

 -ָאדַאּפ ,דַאשרעב ןיא !בעג -- (1947 ,ווָאנ 20--1900) -- ריאמ ,ןַאטרעבלַא
 ןטלַאטשנַא-לוש ערעדנַא ײלרעלַא ןוא םירדח ןיא טנרעלעג רָאי 14 זיב .'בוג רעיל

 ןטַאטשרַאװ ענעדיישרַאפ ןיא טעברַאעג ןטרָאד ןוא סעדָא ןייק ןרָאפעגקעװַא ךָאנרעד

 טעברַאעג רעטעּפש ,ןטלַאטשנַא-רעדניק ןיא רעִיצרעד ַא ןעוועג עיצולָאװער רעד ךָאנ

 -ברַא) לוש:קירבַאפ רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא ,דָאװַאז רעקסוװָארטעּפָארּפעינד ַא ףיוא

 ןביוהעגנָא 1926 .ןרעינישזניא :רעקימעכ ןופ לושכיוה ַא טקידנעעג ךָאנרעד .,(קַאפ

 רעד ןגעוו ןוא ןקירבַאפ עטרינַױר ןופ גנוטכירפיוא רעד ןגעוו קרעװ:עזָארּפ ןקורד

 -נליוק עטריציפילַאװק ךיז ןופ ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,טנגוי רעשידִיי רעקידלטעטש

 -רַא ןשידִיי םעד טכַארבעגנַײרַא רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד ןיא טָאה 'א .רעבערג

 טָאה רע ּוװ ,ןַאשזדיבָאריב ןייק ןרָאפעג רע זיא 1928 .סעירטסודניא-טנורג ןופ רעטעב

 ןַאשזדיבָאריב ןגעוו ךוב ןַײז ןבירשעגנָא ךָאנרעד ןוא טַײצ ערעגנעל ַא טכַארברַאפ

 ןיא סרעדנוזַאב ,רעטרָאּפער ַא ןוא טסיצילבוּפ ַא יו ןטָארטעגסױרַא ךיוא טפָא זיא רע

 .טַײצ-המחלימ

 ,סעטכַאש ;ז"ז 245 ,1929 ,וָאקרַאכ ,ןקורדנַײא-געוװ ,ןַאעזדיבַאריב :םרָאפכוב ןיא

 ,"ץקידערוויא-קינייוו ןוא לוש רַאפ טעברַאַאב, סיב עטכַאש ;ז"ז 275 ,1921 ,עװקסָאמנ

 .ז"ז 107 ,עװקסָאמ ,ןעגנונעכייצרַאפ ןעצ ,טכַארטעגסיוא טינ ;ז"ז 66 ,1932 ,קסניכמ
 טּפעס ,וָאקרַאכ ,טילָארּפ ,קישטײבָארָאװ .א :290-288 זייז ,1930 ,לירּפַא ,ייינ ,טפנוקוצ ,רעגינ .ש

 'װָאקרַאכ ,רוטַארעטיל ןֹופ עיטַאמָאטסערכ ןוא ךובנרעל ,יקסנַאירב ןוא יקצירישזימ 1 ,'טקָא

 ןוא טפַאשנסיװ ,שטיװעשידַאק .מ 492:25 זיז ,1934 ,וָאקרַאכ ,ןװּורּפ ,יקסװָאקושז .ס ;193ג ,וועיק

 ,רעקציול .ח ;1936 ,ןַאשזדיבָאריב ,1 'ג ,טסָאּפרָאפ ,ןישורבָאד ;1935 ,װעיק ,ינוי-לירּפַא ,עיצולָאװער

 ,װָאנ 25 ,עװקסַאמ ,טייקינייא ,(גָאלָארקענ) "ןָאטרעבלַא ריאמ, ;1937 ,װעַיק ,1 'נ ,טנָארפכַארפש ןפַא

 .1950:51 ,י"נ ,ךֹוברָאי ,ןַאמלוש והילא ;1948 ,ץרעמ 23 ,טרָאד ,טייקינייא ,ןעג .ס 7

 ,ןילָאװ ,וָאכינרעשט לטעטש ןיא 'בעג -- (1941--1908) -- יזוב ,יקסוועילַא
 -סניא ןשיגָאגַאדעּפ רעװקסָאמ םעד טקידנעעג 1930 .רעלדנעהניילק ַא ןטַאט ַא ַײב

 עטשרע .ןעגנולייצרעד ןבירשעג רעִירפ .טוטיטסניא םענופ טנַאריּפסַא 1922 .טוטיט

 טלָאמעד טניז .1926 ןיא ןרעטש ןוא רעטעברא רעגנוי רעקסנימ ןיא טקורדעג רעדיל

 -רושז ,ןעגנוטַײצ עשיטעווָאס ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל טקורדעג

 םעד טגָאלקַאב רע טָאה ןפַאש ןַײז ןופ דָאירעּפ ןטשרע םעניא .רעכיב:-למַאז ןוא ןלַאנ

 .רעגריב םענופ ןדלעה יד ןעגנוזַאב רע טָאה רעטעּפש .לטעטש ןשידִיי םענופ ןבריח

 רעד ןופ ןבעל סָאד טלגיּפשעגּפָא רע טָאה (1930) ךוברעדיל ןטשרע ןַײז ןיא .גירק

 לטעטש עשידַיי סָאד ןזיוועג רע טָאה ךוב ןטייווצ ַא ןיא .טפַאשטנעדוטס רעשיטעווָאס

 ןכעלטנפערַאפ וצ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע ."טרובעגרעביא, ןשיטעווָאס ריא ןיא

 קרעוװ טקורדעג ךיוא טָאה רֶע .ַײרעַילּפ-טפול ןוא טָאלּפטפול ןגעוו שידִיי ףיוא רעדיל

-.434- 



 תוכ לט -י גור ה 3 צ שי ט 9 ױָא ס יי ד

 -יבַאריב ןיא ןרָאי לָאצ ַא טניֹוװעג .גוימָאק ןגעוו ןוא רעדניק רַאפ ןוא רעדניק ןגעוו

 ןבעל ןקיטרָא םעד ןגעוו ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ,רעכיב ייר ַא ןפַאשעג ןוא ןַאשזז

 ןעמ טָאה רעדיל ענַײז ןופ ךס ַא וצ .ײמרַא רעטיור רעד ןגעוו ןבירשעג ךיוא טָאה רע

 -ערטימ ןעוװעג ,שיסור ןופ רעכיב עכעלטע טצעזעגרעביא טָאה רע .קיזומ ןפַאשעג

 -ָאס עטסלופטנַאלַאט יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .ןטפירשטַײצ עקינייא ןופ רָאטקַאד

 לַאפנָא ןשיצַאנ ןכָאנ דלַאב .רוד ןרעגנַיי םענופ רעלייצרעד ןוא רעקיריל עשיטעוי

 רע זיא 1941 ןיא ןוא ײמרַא רעטיור רעד ןיא קעװַא רע זיא דנַאלסור-טעווָאס ףיוא

 .טנָארפ ןפיוא ןעמוקענמוא

 -ייא ןיא) ןטָאנ טימ רעדיל ,ןסעיּפ ,ןעגנולייצרעד ,עניב רעד רַאפ :םרָאפכוב ןיא

 ,טרָאד ,רעדיל ,סקּוװ ןיא ;זײז 126 ,1929 ,עװקסָאמ ,(ןָאדרָאג .ע ,ןישורבָאד .י טימ םענ

 -טפול) רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ;ז"ז 132 ,19332 ,טרָאד ,עמעָאּפ ,עטכַאוע ;ז"ז 111 ,0

 -נולייצרעד-רעדניק) רעטלע ןַײמ ןופ רעדניק ;ז"ז 63 ,1933 ,טרָאד ,(ןעגנונעכייצרַאפ

 ;ז"ז 240 ,1938 ,טרָאד ,ןעגנולייצרעד ,רומַא ןפַא טכַאנ ַא ;"ז 47 ,1935 ,טרָאד ,(ןעג

 254 ,1939 ,טרָאד ,ןעגנולייצרעד ,ןבעל בייהנָא ;1938 ,טרָאד ,רעדיל רענַאשזדיבעריב

 ,1940 ,טרָאד ,רעדיל ;ז"ז 82 ,1940 ,טרָאד ,רעדיל ,דרע רענַאשזדיבַאריב ףָא ;ז"ז

 350 ,1947 ,טרָאד ,דנַײרפ ןַײז ןוא לרעשַא :ז"ז 31 ,1940 ,טרָאד ,ךעלעסַײמ ;ז"יז 2

 ;ז"ז 245 ,1934 ,טרָאד ,ןעגנולייצרעד ,עינַארבמַאוװע ,ליסַאק .ל :ןעגנוצעזרעביא .ז"ז

 רָאטקַאדערטימ ןעוועג .ז"ז 71 ,19235 ,טרָאד ,טנעמָאמ ַא ךָאנ ריביס ןייק ,וועירטימיד .ט

 קיציא וצ טרָאװרָאפ ןבירשעג ןוא (ןַאשזדיבָאריב) טסָאּפרָאפ םענופ רַאטערקעס ןוא

 ,1925 ,עװקסָאמ ,רעדיל סרעפעפ

 ,1934 ,ץעװקסָאֿמ ,8 'ב ,אידעּפַאלקיצנע איַאנרוטַארעטיל ;1930 ,'בעפ י"נ ,טפנוקוצ ,רעגינ .ש

 ,1940 ,'נַאי ,קסנימ ,ןרעטש ,ןיװעל .נ ;1926 ב"ב ,2 'מונ ,טסָאּפרָאפ ,קינעטילק .ש ;276275 זיז

 -ַאטַאנ .מ ;1942 ,ילוי 25 ,עװקסָאמ ,טייקינייא ,"סרָאטיזָאּפמָאק עשידַיי יד ןשיװצ, :םינָאנַא ;81 יז

 ,ןיבַאר .י ;1945 ,בעפ 27 ,טרָאד ,טייקיניא ,ןישורבָאד .י ;1943 ,.טקָא 28 ,טרָאד ,טייקינייא ,שטיוו

 .1948 ,עשרַאװ ,5 'מונ ,עמיטש-יטקלָאפ

 ןיא ,ענדָארג ןיא 'בעג -- (1955--1903) -- םייח ,שטיװַָאדדנַאסקעלַא
 ןיא ןַײרַא גנוי .רעברַאג ַא ןעוועג .(טפַאשמערָא רעד ןופ טניֹווװַאב) לסעג סעקטרָאשט

 ערעגנַיי ןוא ערעטלע 4 טימ ןעמַאזוצ ,ןלױוּפ ןופ ײטרַאּפ 'מָאק רעשידרערעטנוא רעד

 טנרעלעג עװקסָאמ ןיא .דנַאלסוריטעוװָאס ןייק ןלױּפ ןופ ןפױלטנַא טזומעג .רעדירב

 -ברעמ יד רַאפ טעטיסרעווינוא ןופ לײטּפָא רעשידִיי) "עקוועריַאמ, ןיא רָאי עכעלטע

 ןשידַיי םעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג זיא רע ּוװ ,(ןיקמורפ רתסא ןופ טריפעגנָא ,רעקלעפ

 'מונ רעט1 ,עװקסָאמ ,(ןַאמכַארב .א טימ םענייא ןיא) קינוועריַאמ לַאנרושז-ןטנעדוטס

 טקישעג .עסערּפ רעשיטעװָאס-שידַיי רעד ןיא ןעלקיטרַא ןבירשעג קיטַײצכַייײלג ,7

 -ער .טעברַא-ײטרַאּפ רעלַאגעלמוא רעד טימ ןריפוצנָא טרָאד ידכ ןליוּפ ןייק ןרָאװעג

 -סערַא זיא רע זיב ,סעבַאגסיױוא עלַאגעלמוא עשידִיי:טשינ ןוא עשידִיי טרָאד טריטקַאד
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 ץ גַא ר עמָאּפ ר עד נא סק עלַא

 -עג טּפשימרַאפ ןגיוא יד רעטניה זיא ןוא עמרוט ןופ ןפָאלטנַא זיא רע .ןרָאװעג טריט

 ןשלַאפ ַא רעטנוא ןרָאװעג טּפַאכעג רע זיא םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא .טיוט םוצ ןרָאװ

 ךָאנ ןוא רָאי עכעלטצ ןסעזעגּפָא זיא .הסיפת רָאי 8 וצ ןרָאװעג טּפשימרַאפ ןוא ןעמָאנ

 ןיא ענדָארג ןיא ןַײרַא זיא ײמרַא עטיור יד ןעוו .ןרָאװעג טַײרּפַאב עיטסענמַא ןַא

 ןשיצַאנ ןכָאנ .סנטסָאּפ עקיטכיוו טרָאד ןעמונרַאפ רעדירב ענַײז ןוא יַא ןבָאה ,9

 ןט2 ןופ הטיחש רעד ןיא .קסנימ זיב ךיז ןגָאלשרעד וצ ןזיװַאב ייז ןבָאה לַאפרעביא

 ןךוא עשַאמ יורפ ןַײז טעגרהרעד סיצַאנ יד ןבָאה ,ָאטעג רעקסנימ ןיא ,1942 ,ץרעמ

 ,"עקנַאזיטרַאּפ , רעד ןיא קעװַא זיא רע .עלימענ דניק קירָאי-6 ןַײז ןבָארגַאב קידעבעל

 -סַײװ ןיא סעדַאגירב עשינַאזיטרַאּפ עטסטמירַאב יד ןופ רעריפ רעשיטילָאּפ ןעוועג

 -רַאּפ ַא (ןיבָאד .ה רעבַײרש ןשידִיי רעקסנימ ןטימ םענייא ןיא) טריטקַאדער .דנַאלסור

 -זעילָאמ-ַאקשזינק :סעבַאגסיוא-עריטַאס עירעס ַא ןוא לַאנרושז ןשירַארעטיל ןשינַאזיט

 טימ ןרָאװעג ןעקנָאשַאב ןרעלטיה רעביא ןוחצינ ןכָאנ .ַאקשירק סָאטסישַאפ -- ַאק

 ַא ןענופעג ךיז טָאה ,ןרָאװעג טריזילַארַאּפ המחלימ רעד ךָאנ זיא רע .סנדרָא עכיוה

 ,ךיז וצ ןעמוקעג טשינ רעמ ןיוש זיא ןוא לָאטיּפש רעקסנימ ַא ןיא טַײצ עגנַאל
 :ךָארג ,ךַארכַאב ינַאפ ;139-135 ,72 ,22 ז"ז ,1946 ,ץעװקסָאמ ,ַָאטעג רעקסנימ ןופ ,רַאילָאמס .ח

 ,טרָאד ,12 'מונ ,ןעגנַאלקּפָא רענדָארג ,רַאילַאמס .ה 113 יז ,1948 ,סעריײא .ב ,1 'מונ ,ןעגנַאלקטָא רעג

 ,ןעגנאלקפָא רענדָארג ,ןאמפיוק .מ ;43 'מונ ,ןעגנַאלקּפָא רענדזָארג ,דנַאלעז-יינ) רענזייר .ל 8

 .9 יז ,7 'ינוג

 ,קָאדָארָאה ןיא !בעג -- (1945 ,'וָאנ 15 -- 1883 ,ווָאנ 30) -- רעב ,יקפנַאשדָא
 -שג 1906:1902 .םידומיל עשידַיי-לענָאיצידַארט טנרעלעג רָאי 16 זיב .דנַאלסורסַײװ

 1908 טניז .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ּוװ ,עגיר ןיא ןעוי

 רעטקַאנײא ןַא טימ טייקיטעט עשירַארעטיל ןַײז ןביוהעגנָא טָאה רע ּוװ ,ענליוו זיא

 -סיוװעשלָאב רעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג 1918 ןיא .1905 ןופ עיצולָאװער רעד ןגעוו

 ןעוועג .עטיל ןיא ןוא דנַאלסורסַײװ ןיא טעברַא עשידרערעטנוא ןָאטעג ,ײטרַאּפ רעשיט

 -ורסַײװ ןופ טוטיטסניא םַײב עיצקעס רעשידִיי רעד ןופ רעטלַאוװרַאפ טַײצ לקיטש ַא

 -ַארד ,ןעגנולייצרעד ,ןענַאמָאר ןבירשעג טָאה יִא .("טלוקלעבניא,;) רוטלוק רעשיס

 -רַא עשיטסיצילבוּפ ןוא עשיטירק:רוטַארעטיל ,ןרַאומעמ ,ךעלהשעמ-רעדניק ,סעמ

 -הכולמ ןשידִיי םעניא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא טולב עמַארד ןַײז .רעכיב ןוא ןעלקיט

 ןָאסלכימ םייח .ןָאנעלע .ב .ז ,רעב .ח ןעמינָאדװעסּפ .דנַאלסורסַײװ ןופ רעטַאעט

 ,1911 ,ענליוו ,ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,ןלַארטש ןענוז עטשרע יד ַײב :םרָאפכוב ןיא

 3 ןיא עמַארד ,ַאנַא ;1909 ,טרָאד ,ןּפסָאנק ב"מז ,עמַארד ,םולח רעקיבייא רעד ;ז"יז 7

 ,סעילַאווכ ףֵא ;1918 ,עװקסָאמ ,םזיועשלַאב ןגעוו עדנעגעל יד ;1911 ,טרָאד ,ןטקַא

 ,טולב ;ז"ז 49 ,1927 ,קסנימ ,על;עטסעק ןעָאלב םעד ןיא ;1924 ,עװקסָאמ ,ןעגנולייצרעד

 רַאפ ןעגנולייצרעד ,שינעטלעהַאב ןיא ;ז"ז 105 ,1929 ,קסנימ ,ןטקַא 4 ןיא עידעגַארט

 ,1931 ,טרָאד ,גנולמַאז-ןעלקיטרַא ,ןטכַאלשש-רעטַאעט :ז"ז 80 ,1930 ,עװקסָאמ ,רעדניק
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 תהו כל מדי גו ר ה לע ש יט ל װ ָא ס יד

 ןופ ןווּורּפ ,עיצולָאװער רעד ךַאנ דנַאלסורסַײװו ןיא רוטַארעטיל עשידִי יד ;ז"יז 0

 ,עמילָאק ןיא ;ז"ז 67 ,1932 ,עװקסָאמ ,םָאיטרַא ;ז"ז 258 ,1931 ,קסנימ ,גנושרָאפסיוא ןַא

 ,ןדָאזיּפע ;ז"ז 33 ,1939 ,קסנימ ,תויששמ ,רעלַײמ ענעפָא טימ :;ז"ז 95 ,1927 ,טרָאד

 ,טרָאד ,ןעגנולייצרעד רעמילַאק ;ז"ז 63 ,1940 ,עװקסָאמ ,רעדניק רַאפ ןעגנולייצרעד

 ,רעבַאיטקָא ,(ענליוו) ןרעטש ,רעדַײנש רעד ב"מז יד טריטקַאדער טָאה .ז"ז 140 ,1

 .(קסנימ) לַאנרושז ,ןרעטש רעד ,גנוטַײצ-גָאט
 ,לירּפַא 29 ,עשראװ ,רעטעלב 'טיל ;2 ,ב ,1914 ,טלעװ עׂשידיי :רעגינ .ש ;1 ןָאקיסקעל ,ןעזייר .ז

 ,ורמוא ןיא ,וָאקַאװטיל .מ ;1947 ,ינַאי ,י"נ ,טפנוקוצ ,יןעמכילע םולש ףיוא טּפשמ סרמש , 7

 ײקצַאװעשטשַאכ .מ 11931 ,עװקסַאמ ,עקַאטַא ,ןײטשנָארב .י ;180:159 זייז ,1926 ,עװקסָאמ ,2 'ב

 2 וװוצָיק ,קיטירק-רוטַארעטיל רעד ןיא ּפַאטע ןשינינעל ןרַָאפ ,וװָאליב .ש ;1931 ,'גיוא ,טלעװ עטיור

 'שז ,ײדנַאלסורסַײװ ןיא רוטַארעטיל עשידִיי יד, ,ןַאמלוש והילא ;1933 ,5 'ב ,רעטעלביָאװיי ,לטסעמ .י

 -שידִיי ;25 ,ז ,1934 ,װָאקרַאכ ,ןלַאירעטַאמ ןוא ןדויטע ,קושטבַא .א ;1933 ,ץרעמ-בעפ ,עגאקיש

 ,קסנַאשרַא .ב, ;11 'מונ ,1941 ,ינוי ,עגיר ,יובפיוא ,עגיר ןיא יקסנַאשרָא .ב רעבַײרש רעשיטצעוװָאס

 ,1945 ,'װָאנ 17 ,עװקסָאמ ,טייקינייא

 ןיא ,שזעיװעינָאּפ ןיא 'בעג -- ( ? --1879) -- (וחילא) .א ,שטיווַארעשַא
 1900 .רערעל ַא -- רעטעּפש ,רעטעברַא ןַא ןעוועג ךיוא ןיילַא .עילימַאפ-רעטעברַא ןַא

 "ורג-ס"ס יד ןיא טשרע וצ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידַיי רעד ןיא קיטעט ןרָאװעג

 טעברַאעגטימ .1918 זיב טעברַאעג טָאה רע ּוװ ,"דנוב, םוצ רעבירַא ךָאנרעד ,סעּפ

 -נוב ןיא ,1917 ןיא ,רעטעּפש ,1904 ,ענליוו ,טַײהַײרפ טפירשטַײצ רעשיס"ס רעד ןיא

 -ַאנרושז ַא ןעוועג .ײטרַאּפ-מָאק רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא 1919 .קסנימ ,רעקעוו ןשיד

 ןבילקעגסיוא לָאמ עכעלטע .ןעגנוטַײצ עשיטסינומָאק ןופ רָאטקַאדער ַא ןוא טסיל

 -קַאדער .דנַאלסורסַײװ ןופ ײטרַאּפ-'מָאק רעד ןופ טעטימָאק:לַארטנעצ םעניא ןרָאװעג

 זיב רעבַאיטקַָא רעקסנימ םעד ;(1920 ,קסנימ) רעקעוו ;(1919 ,קסנימ) ןרעטש טריט

 -טימ ןוא ןרעטש .שז ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג ;(1927 ,קסנימ) רענָאיפ םעד ,9

 -כַארּפש ןפַא --- ייז ןשיווצ ,ןטפירשטַײצ ןוא ןעגנוטַײצ עשידִיי ערעדנַא ןיא טעברַאעג

 ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא .עװקסָאמ ,סעמע ,ווָאקרַאכ ,טלעוו עטיור ,וועיק ,טנַארט

 -עג .דנַאלסורסַײװ ןיא רעבַײרש עשיטעווָאס-שידַיי יד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא עטשרע יד

 ,וָאקַאװטיל ,קירַאכ ,לעינַאד ,ןיבַאר ,ווָארינשוק רעבַײרש יד ןגעוו ןעלקיטרַא ןבירש

 ןקַאבלוק ,ןקירַאכ טימ 1937 ןיא ןרָאװעג טריטסערַא זיא .ַא"א ןײטשנָארב ,דָארלעסקַא

 .ןלעפ םיטרּפ עיונעג רעבָא .ןרָאװעג טכַארבעגמוא רעטעּפש זיא ןוא !דנַא"א
 ןפא ;1931 ,'טקָא ,טלעװ עטיור יד ;148:129 ,1931 ,עװקסָאמ ,ןטנָארפ ײװצ ףַא ,װָאקַאװטיל .א

 'סורסַײװ ןיא רוטַארעטיל עשידִַי יד ,יקסנַאשרָא .ב 2 ,קסנימ ,2 1 'מונ ,טנַארפ ןכעלטפַאשנסיװ

 "נייװ םהרבא ןופ עיפַארגָאיב) 1 ,ןָאקיסקעל ,ןעזייר .ז ;1931 ,קסנימ ,עיצולָאװער רעד ךָאנ דנַאל

 .167 יז ,1921 ,עשרַאװ ,1 ,סקנפ רעטיור ,ןַאמטוג .מ ;(ןייטש

 -עג .(עניַארקוא) לשימָאדַאר ןיא 'בעג -- ( --1910 - עוויד ,ענסַאילַאב
 עּפורג רעשירַארעטיל רעוועיק רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג .קירבַאפ ַא ןיא טעברַא
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 ץכ 8 ר 9 מ ָא פ ר עד נא ס ק עלַא

 ךס ַא .סעבַאגסױא עשיגוימָאק ןיא רעדיל ןקורד ןביוהעגנָא 1928 ."עידרַאװג עגנוי;

 זיא יז .שינַיַארקוא ןוא שיסור ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענַײז רעדיל עריא ןופ

 רעד תעשב "טומנדלעה רַאפ, לַאדעמ ןטימ גנוריגער:טעווָאס רעד ןופ ןרָאװעג טרעַאב

 סנירעטכיד עטסלופטנַאלַאט יד ןופ ענייא זיא יז , דנַאלשטײדי רעלטיה טימ המחלימ

 קירוצ טציא טניֹוװ .ןרעגַאל ןיא טקישרַאפ ןרָאי עגנַאל ןעוועג ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא

 ,"דנַאלמייה שיטנ עווָאס, ןיא ךיז טקורד .וועיק ןיא

 ;"ז 64 ,1934 ,װעיק-װָאקרַאכ ,1931-:1928 ,רעדיל ,ףורעביא ןיא :םרָאפכוב ןיא

 ,ז"ז 90 ,1940 ,וועַיק ,רעדיל ,סעקששזעטס עקיטכיל

 ,1934 ,רעבַאיטקַא רפקסנימ ,װָאקַאבַאק .ג 471 'מונ ,19341 ,ןרעטש רעװָאקראכ ,יקסנאירב .ש

 יירש עשיטעװָאס ,בילטָאג .י .נ ;43 'מונ ,1934 ,ָאפ עשירַאטעלַארּפ רצװציק ,שריה .ש ;108 'מונ

 -סָאמ ,טייקיניא 6 ,לירּפַא ,טרָאד ;1945 ,ץרצמ ,י"נ ,טפנוקוצ ;34 'ז ,1945 ,לָאערטנַאמ ,רעב

 ;1947 ,'טקָא 28 ,טרָאד ,טייקיניא ;1947 ,ינוי 26 ,טרָאד ,טײקינײא ,ןיקמע .א ;1947 ,ינוי 10 ,עװק

 *,194/ ,י"'נ ,םולש ןוא המחלימ ןשיװצ -- עפָאריײא ,קייומנ .פ

 סה ות ( += שמ טס ופ סה טמ אה
 ו ןפי יע 8 4 |ו=

 5: נשַאילַאב עוויר ןופ

 ("ץידרַאװג עגנוי, ץּפורגטיל רעװעיק)

 ,ןריט ענעפָא ַאב ,טנלע ןטעקַאנ ןיא

 ,טימעג ןקלָאװ ןפ טעטיובעצ זיא למיה ןעוו

 רךעדניק עקניניילק ןופ רעטכעלעג רעד ביל זיא

 .ס'פ עסעוורָאב ןופ ןעשטפַאט סָאד

 רעטָאפ ריא ןגעװ ךיוא יװ ,ןעװיר ןגעװ עקידרעטַײװ סָאד ןענופעג ךיא בָאד װיכרַא ןַײמ ןיא *

 רעסערײא-סָאנעוב רעד ןופ טינשסיוא ןַא -- ,עניטנעגרַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ענסַאילַאב םוחנ

 (1941 ,רעבמעװַאנ 19) "עסערּפ יד, גנוטַײצ

 :טעּפ םעד ךָאנ םוקפיוא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןבירשעג ,דיל סָאד -- :עיצקַאזער רעד ןופ **

 סָאנעוב 'װָארּפ) ןינוכ ןופ ענסַאילַאב םוחנ 'ה רעד טקישעגוצ ודנוא טָאד ,ענַיַארקוא ןברוח ןשירויל

 יץיק רעד ןיא דילגטימ ַא ןעװעג ןרָאי ענעי ןיא זיא עכלעװ ,ןרעטכיד רעד ןופ רעטָאפ רעד ,(סערייא
 ןופ ןרָאי ענעי ןופ סורג ַא יװ דיל סָאד ןקורד רימ ."עידרַאװג עגנויג עּפורג רעשירַארעטיל רעוװ

 ןעװ ,"שימעג"ןקלָאװ ןופ טעטיובעצ זיא למיה רעד ןעװ ,ןריט ענעפָא ייב טנק9 ןטעקַאנ, ןופ ,ןברוח
 טימ טַײנַאב זדנוא טָאה ןוא טנַאהרעבױא יד ןעמונעג טָאה רערעזדנוא םזימיטּפָא רעקיבײא רעד

 טימ ,גנופַאש רעגנוי טימ :;'ןח טימ עטַאז ךעלהשעמ, ןוא "רעטכעלעג שרעדניק, טימ ,טנגוי

 גנַאזעג סָאד רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןיא טכַארבעגנַײרַא ןבָאה עכלעװ ,רעבַײרש עשידִיי תורוד עיינ

 .."סיפ עסעװרָאב טימ,, וליפַא ןעוו ,עקידנעייגסיורַאפ יד ןופ

 !גַײטשפיוא-רוטלוק ןשידִיי םעַײנ ןופ גָאזנָא סלַא ןעניד זדנוא סע לָאז
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 ןגַײװצ ךיז ןביוהעציס

 ךעלעגיוו ןיא רעדניק יוװ

 ךעלהשעמ רימ ןעלּפַאלּפ ןוא

 ...ןו טימ עטַאז

 רעטכעלעג ןַײמ יװ ,עטלקיוקרַאפ ןרָאי ןוּכ

 .טַײװ ךָאנ טעמוא ןופ ןענַײז סָאװ

 , ךעלדנקלָאװ ןופ יז טלָאמ טָא
 למיה ןפַא טנַאה
 עלעביטש עקניניילק סָאד
 .ךַײט םעד ןבעל
 ,ןורכז ןיא שירפ זיא'ס
 -- ןמיס םעד טָא עז ךיא
 .ךַאד רעזזנוא טקעדעג זיא ץלָאה טימ

 ,טנלע ןטעקַאנ ןיא
 ,ןריט ענעפָא ַײב
 טעטיובעצ זיא למיה ןעוו

 טימעג-ןקלָאװ ןופ
 ןעלקייק וַאפ ךיז טוג זיא
 רעטכעלעג שרעדניק טימ
 ...םיפ עסעוורָאב טימ ןענַאפש ןוא

 -יל ןוא עטכישעג רעשידִיי ןופ רעשרָאפ -- ( --1903 -- לואש ,יַאװַאדַאב
 עכעלטפַאשנסיװ ןיא ןעלקיטרַא ןוא רעכיב ןבירשעג .סעדָא ןיא טבעלעג .רוטַארעט

 טנַאריּפסַא ןַא ןעוושג .שיערבעה ןוא שידִיי ,שינַיַארקוא ,שיסור ףיוא -- ןטפירשטַײצ

 רעטעּפש .1929 ןיא קעטָאילביב רעכעלטפַאשנסיו רעלַארטנעצ רעסעדָא רעד ןיפ

 ןיא טקורדעג ךיז ןטעברַא ענַײז ןבָאה 1950 ןיא .ןלושכיוה ןיא רָאסעּפָארּפ ַא --

 ןגעוו ךוב ַא סנַײז ןענישרעד עװקסָאמ ןיא זיא 1954 ןיא .יקסיּפַאז עיקסעשטירָאטסיא

 ,דנַאלסור ןיא ןזעװקנַאב

 ,עניַארקוא ףיוא ךוב ןששידַיי ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ :םרָאפכוב ןיא

 יַארקוא ףיוא ןטעברַא ענַײז ןופ קורדּפָא-טַארַאּפעס) ז"ז 15 ,1926-1925 ,וועיק ,1

 ןשיערבעה ןופ עטכישעג רעד וצ ןציקס, ;(עיפַארגָאילביב רַאפ לַאנרושז ַא ןיא שיו

 ןופ עטכישעג ;1926 ,271 ןוא ,1925 ,271 ,יטסיוו ינשטיגָאילביב ,"ענַיַארקוא ןיא רפס

 -נסיוו יד ;ז"ז 200 ,1928 ,עװקסָאמ ,דנַאלסור ןטלַא ןיא עיצַאזינַאלַאק רעשידִיי רעז

 בָאגוצ) ז"ז 67 ,1930 ,וװעיק ןעגנוגנידַאב עקיטציא יד ןיא קעטָאילביב עכעלטפַאיש



 ץנַאר עמָאּפ רצדנַאסקעלַא

 טוטיטסניא ןשיגָאלָאילביב ןופ ןַאגרָא ,1920 ,2-1 ,יטסיוו ינשטיגָאילביב לַאנרושז םוצ

 1946 ,עװקסָאמ ,ענַיַארקוא ןיא רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג :;(ענַיַארקוא ןופ

 עַײנ; ףענעז ןטעברַא ערעסערג ענַײז ןשיװצ .(טייקינייא רעד ןיא ץיטָאנ ַא טיול)

 -ךוב סָאד, ;1926 ,דַארגנינעל ,?סימ ַאיַאקסיירוועי ,"רענווָאק .א ןגעוו ןלַאירעטָאמ

 ,יקעטָאילביב יָאוַאקוָאנ יַאנלַארטנעצ יָאקסעדָא יצַארּפ ;19217-1917 ,"סעדָא ןיא ןזעוו

 ,סעדָא ,וװ"זַאא יצַארּפ ,1921-1917 ,סעדָא ןיא ןטפירשגולפ יד, ;176-172 ,1927 ,סצדָא

 -רעביא רעטייוצ רעד ךָאנ דנַאלסורסַײוװ ןיא סעינָאלָאק עשידִיי יד , ;190-181 ,7

 "טסיליהינ רענעסעגרַאפ ַאע ;1238-111 ,1928 ,קסנימ ,272 ,טפירשטַײצ ,?גנורעדנַאװ

 -עג רעד וצ, ;484:473 ,1929 ,ָאװַיי ,2 ,ןטפירש עשיגָאלָאליפ ,(רענרעל בייל-הדוהי)

 ,1} ,ןטפירש עשירָאטסיה ,"טפירשטַײצ רעשידַיי:שיסור רעטשרע רעד ןופ עטכיש

 תמישרש. ,(היפרגוילביבל רמח) .ר.ס.ס.ס ירבעה סופדהק ;6087595 ,1929 ,ַאוַיי

 53) "..ךליאו ב"ּפרת תנשמ ,תונורחאה םינשב היסורב ועיפוהש םירבעה םירפסה

 ןדָאטעמ-וויכרַאפ ;254:250 ,5 הנש ,ט"ּפרת:ח"ּפרת ,םילשורי ,רפס תירק ,(ןרעמונ

 ;1929 ,סעדָא ,יקעטָאילביב יאוָאקוַאנ יָאקסעדָא יצַארּפ ,"טעברַא-קעטָאילביב ןיא

 ,ךובלמַאז רעשיגָאלַאילביב ,"סעדָא ןיא ַײרעקורד ַא ןדנירג וצ ןווּורּפ סדלעּפנעסקַא,

 עשידִיי ַא ןענעפע וצ טקעיָארּפ ןטריזילַאער טשינ, ַא ןגעװ ;103783 ,1930 ,וועיק

 -מוא ןַא, ;32-30 ז"ז ,1930 ,יטסיוו ינשטיגָאילביב ,71826 רָאי ןיא וועִיק ןיא יירעקורד

 ,ךובלמַאז רעשיגַאלַאילביב ,"לגנַיי ןשילױּפ, סיקצעניל ןופ גנוצעזרעביא עטנַאקַאב

 ,קינרָאבס יקסעשטירָאטסיא "שטעס רעשזָארָאּפַאז רעד ןיא ןדַיי, ;521-520 ,טרָאד

 יַארקוא םענופ המחלימ-סגנוַײרּפַאב עלַאנָאיצַאנ יד, ;1917141 ,1924 ,דַארגנינעל 1

 -קוא ףױא גנורעקלעפַאב עשידִיי יד ןוא טפַאשרעה רעשיליוּפ רעד ןגעק קלָאפ ןשינ

 18:17 ןיא ןדִיי יד ןופ עטכישעג רעד ןגעוו עיפַארגָאנָאמ רערעסערג ַא ןופ, ,"ענִיַאר

 ;124:81 ,1940 ,עװקסָאמ ,9 'מונ ,יקסיּפַאז עיקסעשטירָאטסיא ,"ענַיַארקוא ףיוא ה"י

 ,1940 ,סעדָא ,טַײצ טַײז ןוא עלעדנעמ ,(דויטש רעשיפַארגָאיב) דלעפנעסקַא לארשי

 'צצד 2 .עװקסָאמ ,טייקינייא ,"השורי רעשירַאילָאטסיּפע סעלעדנעמ ןגעוו, ;,2

 -סיא ,ה"י ןט18 םעניא דנַאלסור ןופ קיטילָאּפ רעשימָאנָאקע רעד ןופ סעגַארפ, 7

 ,122792 ,33 'מונ ,1950 ,עװקסָאמ ,יקסיּפַאז עיקסעשטירָאט

 עשירָאטסיה ,(רעװָאקירעשט) .שס .א ;463:401 ,1928 ,טסוגיוא ,טפנוקוצ ,רעצינשיו .מ רייד

 ,סעדַא ,יקעטָאילביב יאװַאקוָאנ יַאקסעדָא יצַארּפ ןיא גנוקרעמַאב-סופ ;610:607 ,1929 ,| ,ןטפירש

 יַאטס ַאיַאקסיערװעי .שיסור ףיוא ךוב סיָאװָארָאב ףיוא עיזנעצער ,(גרובזניג) .ג .ש ;5 יז ,ג.'ב ,9

 ןרַאי יד רַאפ .ר.ס.ס.פ ןיא עיצקודַארפירעכיב עשידיי יד ,ינטיוק .י ;184 'ז ,0 ,עװקסָאמ ,ַאניר

 יקַא לטיּפַאק ַא' ,קינימיר .י ;1931 ,ץרעמ 8 ,י"נ ,לַאנרושז"מ ,קינרציװ .ּפ ;1930 ,װעיהק ,7

 ,1931 ,3 'מונ ,1 ,'ב ,רעטעלביַאװַי ,ןעזײר .ז ;1931 ,קסנימ ,טפירשטַײצ ,עיפַארגָאיב-דלעפנעס

 ,יקצַאש רייד ;227 ,222'223 ,206 ,1934 ,עװקסָאמ ,סעיציזָאּפ עטקיטסעפרַאפ ,ןײטשנַארב .י ;20723

 ,ןיקמ} ;137:134 ,1944 ,טרָאד ,רעטעלב-ָאװיי ןוא ,124:122 ,1943 ,י"'נ ,1 'מונ ,21 'ב ,רעטעלבַאװִי

 -ָאילביב ;1946 ,ץרעמ 28 ,עװקסָאמ .טייקינייא ,ײצנַיַארקוא ןיא רוטלוק רעשידַיי רעד ןופ עטכישעג,

 .1953 ,עװקסָאמ ,2 'ב ,יװקסָאמ ַאירָאטסיא ךוב ןיא עיפַארג
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 תו כ ל מ יג ור ה 9 ש ייט 9 װָא ס יד

 -גיק ערעווש יד .אטילד קסירב ןיא יבעג - ( ? --1888 - המלש ,ןוַאליכ
 טערט 1905 ןיא .גנוגעוַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ םיא ןריפ ןרָאי-טנגוי ןוא-רעד

 -ַײב טעברַא רֶע ּוװ ,עקירעמַא ןייק סייא רע טרעדנַאװ 1907 ןיא .,דנוב; ןיא ןַײרַא רע

 -גניק ןיא ןָא טמוק ןוא "לוקסיַאה, רע טקידנערַאפ 1912 ןיא .טכַאנַײב טנרעל ןוא גָאט

 -ָאליפ ןוא רוטַארעטיל ,ןכַארּפש טרידוטש רע ּוװ ,(דנעליַא דוָאר) שזדעלָאק-ןָאטס

 -סור ןייק קירוצ 'ב טרָאפ (1917) עיצולָאװער:רַאורבעפ רעשיסור רעד ךָאנ .עיפָאס

 -וטש רע ּווװ ,עיגעװרָאנ ןיא רָאי ַא ףיוא ןקעטש ,רעבָא ,רע טביילב געװ ןפיוא .דנַאל

 ,ענווָאר ןייק ןָא רע טמוק 1918 ןיא .רוטַארעטיל ןוא ןכַארּפש עשיװַאנידנַאקס יד טריד

 רעשידנוב רעד ןיא ויטקַא ןוא לושטנוװֶא רעשידִיי רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ַא טרעוו

 -ָאק רענװָאר םַײב גנולײטּפָא רעשידִיי רעד ןופ רעטלַאװרַאפ --- 1919 .עיצַאזינַאגרָא

 רעשילױוּפ רעד ךרוד טריטסערַא רע טרעוו 1920 ןיא .גנודליב-סקלָאפ רַאפ טַאירַאסימ

 -מָאק, םוצ רעבירַא טייג רע יו ,לעװָאק ןייק רֶע טרָאפ גנוַײרּפַאב רעד ךָאנ .טכַאמ

 טרָאד ןופ ,ועַיק ןייק רע טרָאפ ,טָאטש יד טזָאלרַאפ ײמרַא עטיור יד ןעוו ."דנוב

 רעקיטרָאד רעד טימ ןעמַאזוצ) רעבירַא טייג רע ּווװ ,ווָאקביזָאװַָאנ ןוא לעמָאה ןייק

 רעקקירוצ ןַײז ןופ .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא ("דנובמָאק , ןופ עיצַאזינַאגרָא

 -ָאס ןיא שידִיי ףיוא טעברַא:רוטלוק רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד וצ זיב דנַאלסור ןייל

 -- רקיע רעד -- רָאטקעל ,רעטלַאװרַאפ-לוש ַא יו קיטעט ווָאליב זיא דנַאלסור-טעוו

 'דעּפ יד ןיא רערעל ןעוועג 1924-1920 .רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידַיי רעד ןופ

 -רעטנוא םעד טריפעג ךיוא טָאה רע ּוװ ,לעמָאה ןוא ווָאקביזָאװָאנ ןופ סמוקינכעט

 -1924 .לוש-יײטרַאּפ רעשידִיי רעלמָאה רעד ןיא םזילַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןופ טכיר

 -עדָא ןיא רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשידַיי רַאפ ערדעטַאק רעד ןופ רעטלַאוװרַאפ 6

 ערדעטַאק רעכעלנע ןַא ןופ רעטלַאװרַאפ 1920 .גנודליבסקלָאפ רַאפ טוטיטסניא רטס

 רעטעברַאטימ ןוא ָאקנעסיל ןופ ג"א טוטיטסניא ןיא רָאסעּפָארּפ 1932 ןופ .וועיק ןיא

 רעשידִיי רַאפ טוטיטסניא רעוועיק ןיא גנושרָאפ-רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ןיא

 .שילגנש ןיא ךיוא ןבירשעג טָאה ווָאליב .רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ

 רָאביעל ב"כוו ןשיטסילַאיצָאס ןיא 1914 ןיא (שילגנע ףיוא) ןבַײרש ןביוהעגנָא

 רעלמָאה ןופ רעטעברַאטימ ןעוועג ווָאליב זיא 1923 ןיא .(סנעדיװָארּפ) טיעקָאוודע

 דומָאק רעד לַאנרושז ןשידִיי ןופ ןוא (שיסור) ישזָאידָאלָאמ טאבאנ ב"כוו ןשיגוימָאק

 אשטיאליא ירקסיא ב"כוו ןשירענָאיּפ ןופ רָאטקַאדער -- 1924 ןיא .געוו רעשיטסינ

 זיא 'ב .רעטעברַא רעסעדָא רעד (גנוטַײצ רעטעּפש) לַאנרושז ןופ רעטעברַאטימ ןוא

 -ערקעס ,(1930-1928) רעבַײרש עשירַאטעלָארּפ יד ןופ דנַאברַאפ ןופ דילגטימ ןעוועג

 -עדַא ןופ ןַאמטַאר ןוא (1929) סעדָא ןיא דנַאברַאפ-רעבַײרש ןופ ליײטּפָאדִיי ןופ רַאט

 -ַאכעמ ןגעק; :ענישרעד ןענַײז ןטעברַא ערעסערג ענַײז ןופ .(1929) טַארטָאטש רעס

 -ירק-רוטַארעטיל רעד ןיא ּפַאטע ןשינינעל ןרַאפ ןיא "גנושרָאפ -טיל רעד ןיא םזיצינ

 -נע טא נסקרַאמ ַאב סעגַארפ-רוטַארעטיל ;142:125 ז"ז ,1932 ,וועיק דװָאקרַאכ ,קיט
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 -רעפעפ ,"קיטירק רעד ןופ לגיּפש ןיא רעפעפ ,, ;ז"ז 66 ,1934 ,וועיק ,(ןדויטע) נסלעג

 סטַאטשלעדע דיווֲאד ןיא "געוו רעשירעטכיד סטַאטשלעדע/, ;1934 ,וועיק ,ךובלמַאז

 ;60-7 ז"ז ,1935 ,עויקסָאמ ,רמרמ .ק ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ,2 'ב ,קרעוו ענעבילקעג

 -פיונוצ םיא ךרוד) קרעװ ענעבילקעג סרידַאנ עשיומ וצ ןעגנוקרעמַאב ןוא ריפנַײרַא

 הימרי טימ ןעמַאװצ) םעכײלַא -םעלָאש ;ז"ז 404 ,1927 ,וָאקרַאכ-וװעיק ,(טלעטשעג

 ענעבילקעג -- נדַאפדלָאג .א ;(שיסור ףיוא ךיוא סױרַא) ז"ז 183 ,1929 ,וועיק ,(רעקורד

 ,יקצינדעלעוו .א ןוא ווָאליב .ש ריפנַײרַא ןוא גנוטיירגוצ-טסקעט ,קרעוװ עשיטַאמַארז

 ,0 'מונ ,1938 ,רוטַארעטיל עשיטעווַאס ,?םעכיײלַא םעלָאש, :ז"ז 228 ,1940 ,וועיק

 ,(טוטיטסניא רעוועיק ןגעוו לקיטרַא ןעז) .158-142 זיז

 ,,4 יװציק ,2/ 'מונ ,עיצולָאװער ןוא טפַאשנסיװ ןיא ךובלמאז-רעפעפ ןוא םונעלּפ-רעפעפ

 רעסעדָא ,קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ןופ עיסעסירָאפסױרַא ;151 ,149 ,1441 ,112 זיז

 ז"ז ,20 'ב ,רעטעלביָאװיי (ךוב ןעדאפדלָאג ןגעװ 'צער) יקצאש .י רייד ;1934 ,לירּפא 28 ,רעטעבוִא

 ,טייקיניא ,טפאשנסיװ ןוא רוטלו וק עשידַיי יד ןעלקיװסנַא ןיא וטפיוא רעסיורג א (--) ;,ׂ,9

 ,ךױרנַײװ .ה ;1947 ,'בעפ 18 ,טרָאד ,טייקיניא ,סעיצַאטרעסיד ַײרד (--) :1946 ,לירּפַא 2 ,עװקסַאמ

 ןיא םיטרּפ עקיטכיװ ןבעגעגוצ טָאה ןָאר רעזייל) .18 'ז ,1930 ,י"נ'ןילקורב ,ןוז רעד ףיוא טויב

 .(עיפַארגָאיב רעד

 זיא טרָא סנָאסלעגרעב -- (1952 יגיוא 12 -- 1884 יגיוא 12) -- דיוד ,ןָאסלעגרעב האי . טי יד
 -יל רעשידִיי רעד ןופ ןינב םענופ טנַאװ:חרזימ עמַאס ןיא טרעכיזרַאפ קיבייא ףיוא

 -טּפיוה יד ןופ רענייא ,רעקיסַאלק ענרעדָאמ ערעזדנוא ןופ רענייא זיא רע .רוטַארעט

 -יוא ןט12 םעד -- עטַאד:רעױיטרַאמ ןַײז בילוצ .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ זלַײז

 ןעוועג -- ,קרעװ ךס ַא יא ןבירשעג טָאה רע .שודק ַא ךיוא רע זיא -- 1952 טסוג

 ,שיסַאלק ןעוועג ןענַײז קרעוו ענַײז יא -- ,שירעפעש .,וויטקודָארּפ ךעלטנייוועגרעסיוא

 םענעפורעגױזַא םענייש רעיײז טול ַײס טלַאהניא ןפיט רעייז טיול ַײס ,טפַאהרעטסומ

 -רַאפ ,קידמוצמצ ,שיטַאמַארד ,שיטעָאּפ ,שיריל טניימ סָאד ןוא .ליטס ןשינָאסלעגרע

 עדעזדנוא ןופ ךשמה רעקידריוו רעסיורג רעד זיא רע .ןכַאז ערעדנַא ךָאנ ןוא קיב

 ןַײז .ןַאמוא ןבעל ,(ענרַאס) עװָאמירכַא ןיא 'בעג .ץרּפ ,ע"ש ,עלעדנעמ :?"ַײרד עסיורג,

 לַאזקָאו םורַא שטָאכ ,1906 ןיא ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא רעביױט רעד קרעװ טשרש

 סיורג ןייא ןענישרעד ןענַײז םעדכָאנ .1909 ןיא קרעװ טקורדעג טשרע ןַײז ןעוועג זיא

 ןריזילַאנַא ןווּורּפ רימ) .רעכיב עכעלרעדנווו קילדנעצ רָאֹּפ ַא -- ןטייווצ ןכָאנ קרעיו

 טשינ ָאד ןענעק רימ .(..."רוכזי; ןיא ייסע רעד ןיא רוציקב רעייז שטָאכ ,קרעוו עַנַײז

 ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאװ יז לַײוװ ,עיפַארגָאיב רעכַײר ןַײז ןופ ןטַײהלצניײיא ןייק ןבעג

 -ַארגָאיבָאטױא עכעלריפסיוא ןַא ןבירשעגנָא ןיילַא ןָאסלעגרעב טָאה קילג םוצ .ץַאלּפ

 -ער ןוא טפַאשנסיוװ ןיא טקורדעגּפָא זיא סָאװ ,(קירע סקַאמ ןופ גנַאלרַאפ ןפיואו עיפ

 ןיש זיא'ס .271 ימונ ,1934 ,וועַיק ,טוטיטסניא רעוועיק ןופ לַאנרושז רעד ,עיצולָאװ

 ךיוא ןעז) .רוטַארעטיל רעשיזִיי רעַײנ רעד ןופ ןָאקיסקעל ןיא עיפַארגָאיב ַא ָאד דיוא
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 תוכ 'לט-יגור ה- ע שיט ץץַָא ס יד

 טשינ ךיוא ָאד ןלעוי רימ .("...רוכזי; ןיא ייסע רעד וצ "טרָאװכָאנ, ןוא ?ט-ָאוװרָאפ;

 זיא קרעו ענַײז ןוא ןיילַא םיא ןגעוו .עיפַארגָאילביב עכעלריפסיוא ןייק ןבעג ןענעק

 ןשיגַארט ןַײז ןופ םיטרּפ ןבעג רָאנ ָאד רימ ןלעוװ .רוטַארעטיל עצנַאג ַא ןַארַאפ ןיוש

 :קרעוו:טפיוה ענַײז ןופ עיגָאלָאנָארכ 2;צרוק ַא ןוא טיוט

 ןיא רָאי ריפ טכַאמשעגּפַא ,ןרָאװעג טריטסערַא ןָאסלעגר עב דיוד זיא 1948 ףיכ

 ידָאװעג ןסָאשרעד רע זיא "סעצָארּפ רעװקסָאמ, ַא ךָאנ ןוא הסיפת:עקנַאיביי רעד

 -סטרובעג ןַײז ןיא טקנוּפ -- רעבַײרש עשידִיי ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ גָאט ןייא ןיא

 טקישרַאפ ןעוועג ךיוא זיא ,עּפיצ ,יורפ ןַײז .רָאי 68 ןרָאװעג טלַא זיא רע ןעוו ,גָאט

 ןרָאװעג טַײרּפַאב יז זיא 1951 ןיא טשרע ןיא

 ;1919 ביורד ;1913 ןעמעלַא ךָאנ ;1909 לַאזקָאוװ םורַא :קרעװ-טּפיױה סנָאסלעגרעב

 ;1925 ןַײא טלעוו ,סיוא טלעו ;1923 דנעב 4 ,קרעוו ענעבילקעג ;1920 לכיב-השעה

 ;1922 1 'ב ,רעפעינד םַײב ;1920 ןטניוגוצ ;1929 ןידה-תדימ ;1928 געטמעריַײש

 עקידעבעל ןשיווצ ;1935 2 'ב ,רעפעינד םַײב ;1934 ןעגנולייצרעד רענַאשזדיב-אריב

 ;1942 ןבעל ןליוו רימ ;1941 ןעגנולייצרעד ;1938 טָארט ךָאנ טָארט ;1936 ןשיײנעמ

 -רעד עַײנ ;1946 עמַארד ,ינבואר ץנירפ ;1943 גָאט זיא ןעוועג ןוא טכַאנ זיא ןעוועג

 ,1947 שַארַאב רעדנַאסקעלַא ;1947 ןעגיילייצ

 -טעווָאס ,ענליוו ,עשרַאװ ןיא טקורדעגרעביא לָאמ ךס ַא ןעמ טָאה רעכיב ענַײז

 -קוא ,שטַײד ,שיסור ,שיערבעה ףיוא טצעזעגרעביא ךיוא ייז טָאה ןעמ .י"נ ,דנַאלסיר

 .ןכַארּפש 'דנַא"א שינַיאר

 = = 0 שפ מ ס שת

 רעד ףיוא !בעג -- (1961 'גיוא 12 -- 1892 יצעד 15) - השמ ,יקסווַאגעדעב
 ,ב לקנַאי ,רעטָאפ רעד .טנגעג רעװעַיק ,ןָאיַאר רעוװָאנַאװיא ,ַאיַאקסוװָאכַאמרעט 'טס

 -עג הוצמ:רב זיב .װָארַאקַאמ לטעטש ןקַיײברעד ןיא דמלמ רעטַאוירּפ ַא ןעוועג זיא

 ןַא יו ךרוד טכַאמ ןוא וועַיק ןייק רעבירַא רע טרָאּפ 1905 ןיא .ןקותמ רדח ַא ןיא טנרעל

 ,לעשטנָאלָאווװ ַא ףיוא ןליּפש ךיז רע טנרעל 1910 ןיא .סרוק-עיזַאנמיג םעד ןרעטסקש

 ןיא ןטייקיעפ עשילַאקיזומ ענַײז טקעדטנַא ןבָאה סָאװ ,רערעל ןופ ףליה רעד קנַאד ַא

 ןקידנערַאפ ןכָאנ .סרעטסעקרָא רעוװעַיק ןיא טסילעשטנָאלָאװ ַא יו רע טליּפש 2

 (1924-1922) דַארגנינעל ןיא רעטעּפש ןוא (19227-1915) עירָאטַאװרעסנָאק רעוועיק יד

 -רַא ןוא:לוש רעשידִיי רעד ןופ גנודליבסיוא רעשילַאקיזומ רעד טימ ּפָא 'ב ךיז טינ

 -קיזומ ןוא טנעגיריד:-רָאכ טרעוו רע .רַאלקלָאפ ןשידַיי םעד טימ ןוא טנגוי-רעטעב

 ןיא ,(1924-1922) דַארגנינעל ןיא ,(1920-1915) וועיק ןיא ןלוש עשידִיי יד ןיא רערעל

 -1924) (עװקסָאמ רעטניה) עקווָאכַאלַאמ עינָאַאק רעד ןיא לוש:רעטסומ רעשידִיי רעד

 םוקינכעט 'דעּפ ןשידִיי ,(1918-1916) רַאנימעס-רערעל ןשידִיי רעוועַיק ןיא 6

 -ידַיי רעװעַיק רעד ןופ טַאר ןשירעלטסניקז שי טילַאמ ןופ דילגטימ ןוא (193171927)

 רעד טימ טריפעגנָא 1936-1927 ןרָאי יד ןיא .(1936-1930) "סנַאקַאװדַיי; עלעּפַאק רעש

--443 



 ץ באר ץמָאּפ רצדגַאסקעלַא

 רעד ןיא רעִירפ ,רָאלקלָאפ-קיזומ רַאפ טעניבַאק ןטימ ןוא עיצקעס רעשיכַארגָאנטע

 רעד ןופ רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעשידַיי רַאפ טוטיטסניא םַײב ךָאנרעד ,ערדעטַאק

 רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג רעטעּפש .עימעדַאקַא רעכעלטפַאשנסיװ רעשינַיַארקוא

 ,רוטַארעטיל עשיטעווָאס-שידַיי יד ןענרעלרעד רַאפ טעניבַאק םענופ עיצקעס-רָאלקלָאב

 ןיא .(1948-1937) .ר.ס.ס.ס ןופ עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעד ַײב רָאלקלָאפ ןוא ךַארּפש

 .ןטפַאשנסיוו עשילַאקיזומ ןופ טַאדידנַאק , :לוטיט ןשימעדַאקַא םעד ןעמוקַאב 4

 רעדיל:-סקלָאפ עשידִיי ןבַײרשרַאפ ןוא ןעלמַאז ןביױוהעגנָא ןרָאי עגנוי רָאג יד ןיא

 טעברַא רעד טימ ןבעגנוצּפָא ךיז טייקכעלגעמ ַא רע טמוקַאב 1928 ןיא .םינוגינ ןוא

 רָאלקלָאפ רַאפ טעניבַאק ןופ רעטלַאװרַאפ רעד יװ .ןפוא ןשיטַאמעטסיס רעמ ַא ףיוא

 ,רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעשידַיי רַאפ טוטיטסניא רעוועיק םַײב עיפַארגָאנטע ןוא

 טלמַאזעגפיונוצ רע טָאה רָאי ןעצ ןופ ךשמב .טעברַא-למַאז עסיורג ַא ךרוד 'ב טריפ

 רעניילק ַא זיולב .(םינוגינ ,רעדיל) רָאלקלָאפ ןשידִיי ןופ ןסנייא קיזומ 2000 רעביא

 -טעווָאס ןיא ןענישרעד ןענַײז ןעגנושרָאפ ןוא ןעגנולמַאז סיקסווָאגערעב ןופ לייט

 -יפָארגַאנטע ,(שינַיַארקוא) "רעדיל-סקלָאפ עשידִיי עקיכַארּפש-טשימעג , :דנַאלסור

 -סירָאלקלָאפ רעשילַאקיזומ רעשידַיי ןופ ןבַאגפיוא יד וצ, ;1920 ,9 ,קינסיוו יקסעשט

 ,1 'ב ,רָאלקלָאפ-קיזומ רעשידִיי ;1932 ,װצַיק ,קיטסירָאלקלָאפ ןופ ןעמעלבָארּפ ,"קימ

 ,עװקסָאמ ,"טלוקטעלָארּפ, ג"פ ,רעניו .מ ןופ עיצקַאדער רענײמעגלַא רעד רעטנוא

 יַײזנגעק; ;(עבַאגסױא רעשיסור ַא ןיא תויתוא עשינַײטַאל טימ שידִיי) ז"ז 246 ,1

 טפַאענסיוװ ,"רָאלקלָאפ-קיזומ ןשידַיי ןוא ןשינַיַארקוא םעד ןשיוװצ ןעגנוקריוו עקיט

 ןיא שינַיַארקוא ףיוא עבלעז סָאד) 672 'מונ ,1925 ,ינוי-לירּפַא ,וועיק ,עיצולָאווער ןוא

 -רַאפ ,קיזמסקלָאפ עלַאטנעמורטסניא ידִיי ;(5 'מונ ,1936 ,וועיק ,ַאקיזומ ַאיַאקסנַאידַאר

 'דַיי יד ןענרעלרעד רַאפ טעניבַאק) ררסוא ןופ עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעד ןופ גַאל

 ;ןטַײז 28 ,1927 ,וועָיק ,(עיצקעס-רָאלקלָאפ ,רָאלקלָאפ ןוא ךַארּפש ,רוטַארעטיל 'ווָאס

 -סָאמ ,ןוָאדָארַאנ ַאװטסעשטרַאווָאט ןיא דָאירעּפ ןשיטעוװָאס ןופ רעדיל-סקלָאפ עשידִיי

 ,(רעפעפ .י טימ ןעמַאזוצ) ןטָאנ טימ רעדיל סקלָאפ עשידִיי ;(שיסור) 1927 .,עווק

 ,שימעווָאס ,"רעגייטש ןוא ןפַאש רעייז ,רעמזעלק עשידִיי, ;ז"ז 532 ,1928 ,וועיק

 -ַאק ,טקעיָארּפ) טַײצ-רעבַאיטקָא רעד זיב רָאלקלָאפ רעשידִיי ;4507412 ז"ז ,1941 2

 ;1942 ,אפוא ,(עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ .רקוא רעד ַאב רוטלוקדִיי רעד רַאפ טעניב

 ערעב ןופ .1947 ,טּפעס 4 ,טייקינייא ,"דיל רעשידִיי רעקיטַײצטנַײה רעד ןגטוי;

 "וקס .ז ןיא רעדיל לָאצ ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא ןענַײז ןעגנולמַאז-רָאלקלָאפ סיקסווָאג

 -ערעב ןופ .1936 ןוא 1932 ,עװקסָאמ ,"סעמע, ג"פ ,רעדיל:-רָאלקלָאפ דנעב 2 סיקצייז

 -קיזומ רעשידַיי; :טנַאקַאב ןענַײז ,קורד םוצ קיטרַאפ ,ןטעברַא ערעדנַא סיקסווָאג

 -סקלָאפ עלַאטנעמורטסניא עשידִיי) "ץנעטסקלָאפ עשידִיי, ןוא ,2 דנַאב ,"רָאלקלָאפ

 -םירוּפ ןגעוו רעדנעב 2 ןוא (טסקעט ןרעטנוא ןעגנוקרעמַאב -- 10 ןוא 2 זיז ,קיזוימ

 ,ןליּפש
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 תהו כל מד יג ו ר ה 4.צש יט צ װַא ס יד

 .רעקידעמ ַא ןעוועג זיא ,זאּפ הרש ,יורפ ןַײז

 לקיטרַא עז .(עיפַארגָאיב רעד ןיא םיטרּפ עקיטכיוו ןבעגעגוצ טָאה ןַאר רעזייל)

 .טוסיטסניא רעוועייק ןגעוֶז

 .ד 1151 'מונ ,1934 ,װָאקרַאכ ,ןרעטׂש ,יןריזירַאלוּפָאּפ ףרַאד ןעמ סָאװ ,ךוב ַא; ,רעדנָאלב .א

 -אק ןיא, (--) :136 ז"ז ,1940 יגיוא ,װעיק ,רוטַארעטיל עשיטעװַאס ,"ןצרַאה ןלופ ןופ,, ,דנַאלרוק

 רטנעקכַארּפש עשידִיי, ,ןאהאק .א ;1942 ,ילוי 15 ,עװקסָאמ ,טייקינייא ,"רוטלוק רעשידִיי רַאפ טעניב

 עכעלטפַאשנסיװ עשידִיי ייװצ (רעקציול) ריל .ח ;1943 ,לירּפַא 5 ,טרָאד ,טייקינייא ,"טעברַא רעד ַײב

 ,'רוטלוק עשידַיי עשיטעווָאס יד, װָאניסונ .י ;1944 'בעפ 10 ,טרָאד ,טײקיניא ,סעיצַאטרעסיד

 ,טייקינייא ,רוטלוק רעשידַיי רַאפ טעניבאק רעד :קינָארכ:רוטלוק ;1944 ,װָאנ 8 ,טרָאד ,טייקינייא

 רעשידִיי רעד ןיא, ;1945 ,ץרעמ 3 ,טרָאד ,טייקינייא ,"רָאלקלָאפ רעַײנ' ,ןיקמש ;1945 ,'נַאי 4 ,טרָאד

 ,ץװקסָאמ ,טייקינייא ,'רָאלקלָאפ רָעשידִיי, ;1945 לירּפַא ,י'נ ,טפנוקוצ ,רוטַארעטיל רעשיערבעה ןוא

 ,ט'יקינייא ,"טפַאשנסיװ ןוא רוטלוק טשידִיי יד ןעלקיװטנא ןיא וטפיוא רעסיורג א, ;1945 ,'טקַא 2

 .פ ;1946 יאמ 16 ,טרָאד ,טיײקינײא ,"רעקיזומ א רעטנרעלעג ַא, ,ןאהאק .א ;1946 לירּפַא 2 ,טרַאד

 .269 ן"ז ,1948 ,י"נ ,םולש ןוא המחלימ ןשיװצ -- עּפַאריײא ,קיװָאנ

 קעװַא גנוי .ענדָארג ןיא !בעג -- ( ? --1908 - ענרעשט ,יקפווָאזעדעב
 רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנַײרַא רָאי 15:14 ןופ רעטלע ןיא ,ַײרעדַײנש יב ןטעברַא

 יז ײטרַאּפ עלַאגעלמוא יד טָאה ,טרסמעג יז טָאה ןעמ .גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא

 עַײרפ עדעי טצונעגסיוא יז טָאה טרָאד .דנַאלסורטעוװָאס ,קסנימ ןייק טלקעּפעגרעבייױַא

 עריא טימ טייקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג יז טָאה ןכיג ןיא .גנודליבטסבלעז רַאפ טונימ

 ןיא ןענרעל טקישעג יז ןעמ טָאה ,רעכַאיטקָא רעקסנימ ןיא סעיצנעדנַאּפסערָאק עטפָא

 רעקסנימ ןיא לײטּפָא ןלעירטסודניא םענופ רָאטקַאדער יז טרעוו 1932 .ןלוש ערעכעה

 "ידִיי רעד ןיא טימ יז טעברַא קיטַײצכַײלג .גנוטַײצ-סגנוריגער עלַארטנעצ ,ַאדזַאיווז

 טרעוו יז ּוװ ,ןַאשזדיבָאריב ןייק קעװַא יז טרָאפ םורַא רָאי עכעלטע ןיא .עסערּפ רעש

 טריטסערַא יז טרעוװ 1937 רָאי ןיא ןרעטש רענַאשזדיבעריב ןופ ןירָאטקַאדערטימ

 ןלעפ םיטרּפ עיונעג יד .טכַארבעגמוא ןוא

 ,ןעגנַאלקּפָא רעגדָארג 93'196 ז"ז ,1943 ,י"נ ,זאקװַאק ,"ענדָארג ןופ לדיימ א, ,ץנַארעמָאּפ .ַא

 .1948 ,אי''ב ,2 ,3וג

 -רעד) טנעדוטס ַא ןעוועג .רעלטּפַאשנסיװ רעגנוי -- ( ) -- .א ,ןַאמכַארב

 ןַאי ןופ ןעמָאנ ןפיוא ("עקוועריַאמ,) טעטיסרעווינוא-ברעמ םעניא -- (רערעל ַא ךָאנ

 רָאטקעס ןשידִיי ןופ לַאנרושז ,קינוועריַאמ םעד טריטקַאדער רעטעּפש .יקסוװעלכרַאמ

 -יזערּפ עװקסָאמ ןיא ןעוועג 1928 .1928-1927 ,עװקסָאמ ,טעטיסרעווינוא-ברעמ םענופ

 -עג ןוא 'טיל ,ךַארּפש 'דַיי יד ןרידוטש וצ 'זעג רעשידנעלסורלַא רעד ןופ דילגטימ-םויד

 ַא"א עיצולָאוװער ןוא טפאענסיוװ ,טסָאּפרַאפ ןיא ןעגנולדנַאהּפָא טקורדעג טָאה .עטכיש

 טָאה .ןַאשזדיבָאריב ןוא 'לסור 'וװָאס ןיא עגַארפ-ןדִיי רעד ןופ גנוזייל רעד ןגעוו 'גסיוא

 -ַאדעּפ ןיא "כארבמא;, ּפ"א רוטַארעטיל 'דִיי ןוא שידִיי זגעוו ןעלקיטרַא ךס ַא טקורדעג

-- 445 -- 



 ץ גאר עט טָאֿפ ר עדנַא סקללַא

 עג עשימָאנַאקע :םערָאפכוב ןיא -- .טנַאקַאב טשינ זיא לרוג ןַײז .ןלַאנרושז עשיגָאג

 טָאלק ;("ז 258 ,1928 ,עװקסָאמ ,(ווישז .י טימ םענייא ןיא) עיטַאמָאטסערכ ,עיפַארג

 דנַאלסור ןיא גנוגעװַאב 'וער רעד ןופ ..עטכישעג רעד וצ עיטַאמָאטסערכ ,ףמַאק

 ר.ם.פ.פ ןיא ןדִיי ;1928 ,עװקסָאמ ,(קינטַאלַאּפ .ש ןוא יקסניסמָאט .ג טימ םענייא ןיא)

 -וטס עפורג ַא ךרוד טלעטשעגפיונוצ ,סעמַארגַאיד ןוא סעמַארגָאטרַאק ןופ סַאלטַא;

 טימ ,וישז .י ןוא .ב .א ןופ ר"א "טעטיסרעווינוא-ברעמ ןופ רָאטקעסדַיי ןופ ןטנעד

 .1920 ,קסנימ-װָאקרַאכ-עװקסָאמ ,ןיקמורפ רתסא ןופ טרָאװרָאפ א

2 
8 

-{ 

 ,"ץטכישעג ןיא רוטַארעטיל ,ךַארּפש עשידִיי יד ןרידוטש וצ טפַאשלעזעג רעד ןופ טצברַא רַאי ַא,

 ,ןרעטש רעד ,ײטַאלג ןצנַאג ןיא טינ זיא לוש רעזדנוא ןיא ךיוא, ;1928 ,קסנימ ,32 'ב ,טפירשטײצ

 ,טנַארפכַארפש ןפַא ,ײגנוטַארַאב-ךַארּפש רעד וצ עיפַארגָאילביב, ;1924 ,לירּפַא 14 ,וָאקרַאכ ,צייכ
 ,293 יז ,1935 ,וועיק ,3'4 ימונ

 ,עװקסָאמ ןיא !בעג -- (1956 יגזוא 17 -- 1890 ווָאנ 23) -- השמ ,ןַאורעדָארב
 .שזדָאל ןיא טצעזַאב ךיז "עוקסָאמ-שוריג , ןכָאנ טָאה סָאװ ,עילימַאפ רעשירחוס ַא ןיא

 ייוצ רעד זיב 1918 טניז .שזיווסענ ןיא ןדייז ַא ַײב ןגיוצרעד ךיז רע טָאה רָאי ףניפ

 -יטעט עשירעפעש עוויסנעטניא ןַא טריפעג שזדָאל ןיא רע טָאה המחלימ-טלעוו רעט

 -ןטענָאירַאמ ןוא "ןטעלָאמַארד, עשיטסינַאיסערּפסקע ןפַאשעג ,רעטכיד ַא יװ טייק

 -השעמ ןוא רעדיל-רעדניק ,"ןרָאגַארדנַאמ, ,סעירעטסימ ,סעמעָאּפ עשיטַאמַארד ,ןליּפש

 'דער ,שידִייגנוי ה"מז יד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ,סערעּפָא רַאפ סָאטערביל ,ךעל

 רעטַאעט-ןטענָאירַאמ ןשידַיי ןטשרע ןופ רעיוב ,טַאלבסקלָאפ ןופ רעטעברַאטימ ןיא

 ."טררא, רעטַאעט-טסנוקניילק ןופ ןוא (ןיוו ןוא עשרַאװ ןיא ךיוא טליּפשעג) "?אידג-דח;

 ברע עסעיּפ ןַײז .דנַאלסור ןייק ןגָארטרַאפ רעדיוו םיא טָאה המחלימ-טלעוו עטייווצ יד

 -סָאמ ןיא גלָאפרעד סיורג טימ ןרָאװעג טריפעגפיוא 1948--1947 ןיא זיא בוט-םוי

 ףיוא ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא טריטסערַא רע זיא 1949 ןיא .רעטַאעט-סלעָאכימ רעווק

 -עג טײרפַאב רָאי בלַאה ַא ןוא ףניפ ךָאנ זיא רע ןענַאװ ןופ ,רעגַאל ַא ןיא רָאי ןעצ

 טימ עשרַאװ ןייק ןעמוקעג רע זיא 1956 ילוי ןיא .1955 רעבמעטּפעס ןיא -- ןרָאוװי

 -תלבק ןלעיציפָא ןַא ךָאנ ץרוק .םירמ-ענייש ןירעליּפשיש עטסּוװַאב יד ,יורפ ןַײז

 -עג םירמ:ענייש .ןברָאטשעג זיא ןוא גָאלש-ץרַאה ַא ןגָארקעג רע טָאה טנוװָא-םינפ

 ןיטשרוב הנח רעטכָאט רעייז טימ ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא טציא ךיז טניפ

 עװקסָאמ -- ?רמת ,ןילוח תחיוש ;(1912) ךעלרעטילפ עצרַאווש :קרעװ ענַײז

 ,יברַאשט לאינד ,ןירעּפלײה השנמ ,ָאדיורב ןושרג ,.ב .מ (ןופ רעדיל) טרעפַאבלַאז 17

 ;(1921) גנַאגרעביא :תבש-ץרַאווש ;(1920) קורב ןפיוא לרעּפ ;(1919) יוט ;(1918 עװקסָאמ

 סטָאג ,טבעלעג יח ,טירדַאבלַאז ,ךעליירפ ןוא קידעבעל ;1922 שזדָאל ,גנורעטסַײגַאב

 -רָאפ ;1928 ענליוו ,ךעלעשטנעמילּפַאצ ;1924 עשרַאװ ,קַאשט-קישטּפָאה ,ךעלמיאורב

 ןוא ןיוועל הדוהי ןופ ןשזַאטנָאמ-ָאטָאפ טימ רעדיל 50 ךיוא ;1936 ,טרָאד ,ןעגנולעטש
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 תוכ ל מד-יגיר ה/| 9 ש י מ ע ײַא ס יד

 ,ןפַאש רָאי 25 ןופ ייליבוי סרעטכיד םוצ) ןטַאלּפ ַײרד ןוא ;שזדָאל ,ץרַאװש סחנּפ

 .(ושָאטַאּפָא דיוד טעמדיוו

 רעד ןופ ןָאקיסקעל ;1 'ב ,ןַאקי וו רעטַאעט ,גַײװצרעבליז . 1 'ב ,ןָאקיסקעל ,ןעזייר .ז

 ,יקסנַאשַאטַאב .י ;(רעסקַאלּפ םחנמ) .פ .מ ןופ עיפַארגַאילביביַאוב) 1 יב ,רֹוטַארעטיל רעשידיי רעיינ

 טצמריװעג ,1934 ,2 'מונ ,רעטעלב עשירַארעטיל ;1933 ,עשרַאװ ,רעבַײרש עשידיי ןופ ןטערטרָאפ

 'י-קעל ןַײמ ,שטיװַאר .מ :270:252 ז"ז ,1 'ב ,ועקיטירק ,רעטכיז ,רעזעל ,רצגינ .ש ;ןענָאזרעדָארב

 פ ןעלקיטרַא-ײגָאט, ;1937 ,יינ ,רעועפ יד ,ןעזיר םהרבא ;7:6 'ב ,ןליופ ,קנורט .י .י ;1 'ב 1ַא?

 ,1958 ,י"נ ,דנַאלסור'טעװָאס ןיא רכבַײרש עשידיי :רצגינ .ש 8 ןיא ןָאזרעדָארב םירמ-ענייש

 ' .1960 ,ןָאזרעדָארב .מ .ש ןופ ךוב :2817262 זייז

 טרידוטש .דנַאלסורסַײװ ןיא !בעג -- (1938 -- 1906) - עשַאי ,ןיײיטשנַאדב

 -:ריפ ַא .ַא"א רוסעּפָארּפ רעטיור רַאפ טוטיטסניא ןיא ,טעטיסרעווינוא רעװקסָאמ ןיא

 רעוט רעצעלטפַאשנסיװ ַא ןעוועג .רעקיטירק-רוטַארעטיל רעשידִיי-שיטעװָאס רעקיד

 טוטיטסניא) עימעדַאקַא-טּפַאשנסיװ רעשיסורסַײװ רעד ןופ רָאטקעס ןשידִיי םעד ןיא

 ןיא ךיוא רוטַארעטיל ןופ רערעל ַא ןעוועג .(רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעשידִיי רַאפ

 רעשידִַיי ןופ ערדעטַאק רעד ןופ טּפיױה רעד ןרָאװעג 1936 .ןלושכיוה עשידִיי-טשינ

 ןעמונרַאפ .ןעדרָא-ןרע ןַא ןעמוקַאב ָאפעפַאר רַּפ לוטיט ןטימ ךַארּפש ןוא רוטַארעטיל

 טעטימָאק-ריפסיוא ןלַארטנעצ םעד ןופ דילגטימ ַא יו עיציזָאּפ-סגנוריגער עכיוה ַא

 עשיטעווָאס-שידַיי עטסקיטכיוװ יד ןגעוו ןעלקיטרַא ןבירשעג טָאה .דנַאלסורסַײװ ןיפ

 ַײרש-רעטעברַא עשירענָאיּפ יד ןוא רענוװָאק ירוא-םהרבא ןגעװ ךיוא יוװ ,רעבַײרש

 רעוָאקרַאכ ןרעטש רעקסנימ ןיא ןטעברַא עקיטכיוו טקורדעג .עקירעמַא ןיא רעב

 ופ רָאטקַאדער ןעוועג .סעבַאגסױא עשידָאירעּפ ַא"א טפירשטַײצ רעקסנימ ,טילָארּפ

 ילמַאז ןוא ןטפירשטַײצ ַא"א טפירשטַײצ ,ןרעטש ןופ רעטעברַאטימ ןוא רעכיב ךס ַא

 טימ ןעמַאזוצ ,"קלָאפ ןופ אנוטש ַא יװ ,ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא 1927 ןיא .רעכיב

 -ַײרש יד ןגעוו ךוב ַא ןיא ,עלעיציּפָא ןַא זיא עטַאד-טיוט יד .ערעדנַא ןוא קירַאכ יזיא

 רע ױזַא יװ ,ןדנעטשמוא יד טנַאקַאב טשינ ןענַײז סע רעבָא .דנַאלסורסַײװ ןופ רעב

 -ץטיל ,עקַאטַא :ןטעברַא ערעסערג ןוא םערָאפכוב ןיא -- .ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא

 -עּפ םעניא ףמַאק"ןליטס רעד; ;ז"ז334 ,1930 ,קסנימ ,ןעלקיטרַא עשיטירק-שירַאר

 ,87762 ז"ז ,1929 ,'צעד-'ווָאנ ,וװָאקרַאכ ,טילָארּפ -- "םזינומָאק ןשירעטילימ ןופ דָאיר

 ;82-66 ז"ז ,1930 ,ַײמ ןוא 122-108 ז"ז ,1930 ,לירּפַא-ץרעמ ,77-26 ז"ז ,1930 ,'בעפ

 ,ןעלקַאכַאס עשיטירק-שירַארעטיל, ;243:211 ז"ז ,טרָאד ,*רענווָאק ירוא-םהרבא;

 ןיא פָאטע ןשינינעל ןופ ןעמעלבַארּפ ;312-295 ז"ז ,1931 ,קסנימ ,5 'ב ,טפירשטַײצ

 ףמַאק רָאי 15 ןופ ןעלקַאכַאס, ;ז"ז 105 ,1932 ,טרָאד ,שינעטנעק-רוטַארעטיל רעד

 רעשיטסיוגניל-שירָארעטיל ,"שינעטנעק-רוטַארעטיל ןיא םזינינעל-םזיסקרַאמ רַאפ

 ז"ז 290 ,1934 ,עװקסָאמ ,טעיציזַאּפ עטקיטסעפרַאפ ;4573 ז"ז ,1932 ,טרָאד ,ךובלמַאז

 95 ,1936 .קסנימ ,עיזעָאפ רעשיטעוװַאס רעשידִיי רעד ןופ סעמעלבַארּפ עשירעפעש
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 זנַא ר עמָאפ רעדנַא סקעלַא

 אקנַאי ;1935 ,טרָאד ,ב"מז ,"דנַאלסורסַײוװ עשיטעווָאס , ;1927 ,קסנימ ,עסעיּפ ,"גטמ

 ,1936 ,טרָאד ,"רעדיל, ,אלאּפוק
 ;1927 ,.בעפ 4 ,רעטעלב עשירַארעטיל ,"דנַאברַאפנטַאר ןיא רוטַארעטיל עשידִיי יד ,, ,ינרַאשט .ד

 11930 ץרעמ ,װָאקרַאכ ,טלעװ עטיור יד ,יסעיצַאזינַאגרָא-רעבַײרש יטצלָארּפ צשידִיי יד , ,ןײטשּפע .ש

 ,"רוטַארעטיל רעשיטעװָאס-שידִיי רעד ןיא עדער עטצעל סנילַאטס, ,(ךאברעיוא םירפא) ןיגַארב .ב

 ןשינינעל ןרַאפ ,"ץקַאטַאא ךוב סנײטשנַארב 'ח ןגעװא ,קירע .מ ;1932 ,'נאי 13 י"נ ,לַאנרושזײ"מ

 ,טסעמרַאפ ,"עקַאטַאא ךוב סנײטשנַארב 'ח ןגעװ,א ;1932 ,װעיק ,קיטירק-רוטַארעטיל רעד ןיא ּפַאטע

 "רוק .ד ;1934 'װָאנ ,י'נ ,טפנוקוצ ,"ןענינעל ףיוא תונמחר א; ,רצגינ .ש ;193ג ,רַאונאי ,װָאקרַאכ

 .א ר"ד ;176 'ז ,1934 ,קסנימ ,6-5 'מונ ,טנָארפ ןכעלטפַאשנסיװ ןפַא ,"עקַאטַא ךוב ןגעװ; ,דנַאל

 1935 ,'נאי 30 ,י'נ ,לַאנרושז"מ ,(רענװָאק ירוא ןגעװ טעברַא ס"ב) "רעבַײרש ןוא רעכיב, ,ינודקומ

 -ןָארב עשַאי, ,ךַײרנַײװ .ה ;1940 ,'טקָא 4 ,רעפמעק רעשידיא ,טקירעמַא ןיא טנװַא ןַא, ,ןַאמזַאלג .ב

 .1949 ,זיראּפ ,074 'מונ ,עמיטש רעזדנוא ,"?ןרָאװעג םיא ןופ זיא סָאװ -- ןייטש

 ענעי ויא/ שסיוװָאצַאק .ל :טנכערעגנַײרַא ,רעכיב ךס ַא וצ תומדקה ןבירשעג ,זיז

 רעוועיק ,ןילַאמ לטעטש ןיא 'בעג -- ( ? -- 1899) -- יהמלש ,יקסנַאידכ
 -טע ,טחוש ַא -- עיצולָאװער רעד ךָאנ ,רערעל רעשיערבעה ַא ןעוועג רעטָאפ .טנגעג

 .קינטריװלָאק ַא ןרָאװעג ןוא םירק ןייק טרעדנַאװעגרעביא טיוט ןַײז רַאפ רָאי עכעל

 -רעד ןוא ,טחוש רעשטשידָארַאנ םעד ,ןדייז םַײב טייהדניק ןַײז טכַארברַאפ טָאה המלש

 ןוא שַיערבעה טנרעלעג רעטעּפש .טסַײג ןשידַיי-לענָאיצידַארט ןיא ןרָאװעג ןגיוצ

 ןיא .סעיצקעל עטַאוװירּפ ןבעגעג 1917 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ .םידומיל עכעלטלעוי

 ָארַאנ ןיא רעטעּפש ןוא שטורװָא ןיא ןלוש עשידַיי יד ןיא רערעל ַא ןרָאװעג 8

 -ינכעט ןשיגָאגַאדעּפ ןשידִיי רעוועיק ןיא טנרעלעג ךיז 'ב טָאה 1924-1922 .שטשיד

 סעסעיּפ עניילק ןסַאפרַאפ ןטימ טייקיטעט עשירעבַײרש ןַײז ןביוהעגנָא טָאה 'ב .םיו

 ,"ּפעטס ןוא ּפענ, זיקסע ןטשרע ןַײז ןָא רע טבַײרש 1921 ןיא .רעטַאעט ןשידִיי ןרַאפ

 ןשיטַאמַארד רעשטשידָארַאנ םעד ךרוד טריפעגפיוא גלָאפרעד טימ טרעוו רעכלעוו

 'מַארד םעד םוקינכעט 'דעּפ ןשידִיי רעוועיק םַײב ןעדנירג רע טפלעה 1922 ןיא .זַײרק

 -ַאנימעס ןופ סעדַאנָאפוב ןוא ןשטעקס םיא רַאפ טבַײרש ןוא ?סעכַאלושעמ, זַײרק

 טָאה גלָאפרעד ןסיורג ַא .סעמעט עשיטעוװָאס-ןײמעגלַא ףיוא ךיוא ןוא ןבעל-ןטסיר

 ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא זיא יקסנַאירב .(1922) ליּפש-יַאלַָאקינ יווער ןַײז

 -ץּפש קידנטעברַא .םוקינכעט "דעּפ ןיא טירט לַאנרושז ןשירַארעטיל ןופ ןרָאטקַאדער

 טריזינַאגרָא ,לוש-סטעברַא רעשידִיי רעציניוו ַא ןיא רערעל ַא יו (1927-1924) רעט

 ,רַאוטרעּפער ןקידרעַירפ םעד רעסיוא ,ףיוא טריפ רע ּוװ ,זַײרק 'מַארד ַא טָאטש ןיא רע

 "למעלינוק ייווצ  סנעדַאפדלָאג ןוא "ןשטנעמ, סיע"ש ןופ ןעגנוטעברַארעביא ךיוא
 טרָאד ןוא וועַיק ןיא ןטסָאּפ-רערעל ַא 'ב טמוקַאב 1927 ןיא .(ןַאמרעבוג .א קיזימ)

 -לוק נ"א רעדליב 2 ןיא עריטַאס ַא ןוא ןיווטירב לקנַאי עידעמָאק יד ןָא רע טבַײרש

 .עיפַארגָאַיב רעד ןיא םיטרּפ עקיטכיװ ןבעגעגוצ טָאה ןַאר רעזייל *
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 תוכ למ-יגור ה 49 שי ט ע װָא ס יד

 .ש ןוא ןישורבָאד .י 'דער) עניב רעד רַאפ ב"מז ןיא טקורדעגּפָא ,עיצולָאווער-רוט

 'מַארד ןפיוא ןָא רע טמוק גנודליב עלַארטַאעט ןַײז ןעמָאקלופרַאפ וצ ידכ .(ןָאדרָאג

 רעשידִיי רעד ףיוא (1929) ןוא ָאקנעסיל ןופ נ"א טוטיטסניא רעוועיק ןופ טעטלוקַאפ

 רעשיטסיווגניל-שירַארעטיל) גנודליב 'ּפָארּפ רַאפ טוטיטסניא רעוועיק ןופ גנולײטּפָא

 רעד טימ טעברַא עשילַארטַאעט ןייז ןקינייארַאפ ןַאד טוװורּפ יקסנַאירב .(טעניבַאק

 -ינעצסניא רע .רעדניק רַאפ רעטַאעט ןשידִיי רעוועַיק םעד טפַאש ןוא רעשיגָאגַאדעּפ

 -ור ןופ רעביא טצעז ,"סנזח םעד יסייּפ לטָאמ, ס-ע"ש רעטַאעט-רעדניק ןרַאפ טריִז

 -יּפע 11 ןיא עסעיּפ עקיטקַא ַײרד ,גנַאוצ ןָא טבַײרש ןוא "סקיב יד; עסעיּפ ַא שיט

 ןפרַאד סעסעיּפ עטליּפשעג ערעדנַא סיקסנַאירב ןופ .ז"ז 47 ,1922 ,וועיק יוװָאקרַאכ .ןדָאז

 עטכַײל -- יװער יד ;לַארענעג רעשיזעניכ רעד -- עידעמָאק יד :ןרעװ טנכייצרַאפ

 עשיריטַאס ,םזילַאטיּפַאק ןופ סיזירק (ןָאזנשרעג .מ טימ ןעמַאזוצ) ןוא עירעלַאווַאק

 ןופ טעברַאעגרעביא) ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ,עקירעמַא ןיא חישמ ;ןטקַא 3 ןיא יווער

 -עט עשיגָאגַאדעּפ ףיוא ןבירשעג ךיוא טָאה יקסנַאירב .0 .(רעטקַאניײא סרידַאנ השמ

 טימ ןעמַאזוצ .גנודליבנטַאר ןוא לוש רעַײנ רעד וצ נגעוו יד פא ןלַאנרושז יד ןיא סעמ

 רוטַארעטיל ןופ עיטַאמָאטסערכ ןוא ךובנרעל ףבעגעגסױרַא רע טָאה יקצירישזימ .כ

 'ב ּוװ ,(סעגַאלפױא עכעלטע ןיא ןענישרעד) ז"ז 228 ,1933 ,וועִיק ,סַאלק ןט5 ןרַאפ

 -ניו ,ןע-ע,ש ,ןקַאבלוק ,ןקירַאכ ,ןרעפעפ ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא יד ןבירשעגנָא טָאה

 -צידוקס .ז טימ ןעמַאזוצ .גנולײטּפָא-רָאלקלָאפ יד ךיוא ןוא ןדלעפנעזָאר ,ןיקסוועשט

 -נָא רעד רַאפ ךובנרעל ,עיפַארגָאעג סַאװַָאכערעט .נ .ל שיסור ןופ טצעזעגרעביא ןיק

 -- עגַאלפיוא עטייווצ) ז"ז 96 1933 ,וועיק ,לייט רעטשרע ,רָאינרעל רעט23 ,לושדגנַאפ

 -ָאטשילעפ ןוא ןעגנולייצרעד טקורדעג ךיוא טָאה יקסנַאירב .(ז"ז 93 ,1934 ,עװקסָאמ

 ןָאזנשרעג .מ טימ ןעמַאזוצ .ןָאפ עושירַאטעלָארּפ רעוועיק ןוא סעמע רעװקסָאמ ןיא ןעו

 -וצ .טיִלָארּפ ןוא ןַאפ רעשירַאטעלָארּפ רעד רַאפ ןטַײז-רָאמוה יד טלעטשעגנעמַאזוצ

 -לַאז גנולייצרעד ערעסערג ַא ןבירשעגנָא יקצידוקס .מ ןוא ןָאזנשרעג .מ טימ ןעמַאָי

 טָאה רע .(ןַאפ רעשירָאטעלַארּפ רעד ןיא טקורדעגּפָא ריא ןופ טנעמגַארפ ַא) טירדעב

 -ןַאריּפסַא רעד ףיוא ןעמונעגפיוא .רָאלקלָאפ ןשידִיי ןעלמַאז טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז

 ,(1935:1922) רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעשידִיי רַאפ טוטיטסניא רעוװעַיק ןופ ריט

 -יּפסַא ענַײז ןופ .גנושרָאפ-רוטַארעטיל רעשידִיי טימ ןבעגעגּפָא יקסנַאירב ךיז טָאה

 -1909) קיטירק רעד ןופ לגיפשש ןיא ןָאסלעגרעב דוד :ןענישרעד ןענַײז ןטעברַא-רוטנַאר

 ןבילבעג זיא ןפַאש סרעפעפ קיציא ןגעוו עיפַארגָאנָאמ ַא .ז"ז 79 ,1934 ,וועיק 2

 -סניא רעוועיק ןגעוו ןעלקיטרַא ןעז) .קנַארק קיטסַײג ןרָאװעג 1925 ףוס .די-בתכ ןיא

 .(ןטַאטשלעדע ןגעוװ ןוא טוטיט

 -ַאעט רעשידִיי רָאי 50 ענַײז קורד ןופ סױרַא ןענַײז עטנַאמרעדנבױא יד רעסיוא

 -רעביא ;(עבַאגסױא עשידָאירעּפ עקילָאמניײא) 1926 ,עציניוו --- (1926-1876) רעט

 90 ,1921 ,וועיק ,וָאקרַאכ ,(ןַאיסָארטעּפ-רזט) ָאמָאק סניליש יגרָאעג ןופ ןעגנוצעז
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 ץנ אר עמָאּפ ר עדנא סקלעלַא

 ,1933 ,טרָאד ,1932 -- רָאינרעל 6 ,טפַאשנסיװרוטַאנ סקוינסילדיּפ-װָאנָאידָאר ;ז"ז

 ;5:4 'מונ ,1934 ,וָאקרַאכ ,טסעמרַאפ ,"געוו ןשירעפעש סקַאבלוק ןגעוו; ;ז"יז 2

 -ער ןוא טפַאשנסיוװ ,"דָאירעּפ-לעטשפיוא םעניא ןפַאש סרעפעפ קיציא ןגעוװ ןדויטע;

 50 יד טצעזעגרעביא ךיוא טָאה 'ב .95741 ז"ז ,1935 ,וועַיק ,((5 1 'מונ ,עיצולָאוו

 ןוא טפַאשנסיוו ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רמרמ .ק סָאװ ,שיסור ןופ ווירב-טַאטשלעדע

 ןבירשעגנָא ךיוא יו ,ןטסקעט עלַא טיירגעגוצ טָאה ;1924 ,וועיק ,271 'מונ ,עיצולָאוװער

 -לעדע דיווָאד ןיא ,"עזָארּפ ןוא רעדיל סטַאטשלעדע ןופ טסקעט םעד ןגעוו, טעברַא יד

 ז"ז ,1925 ,עװקסָאמ ,רמרמ .ק ןופ טלעטשעגפיונוצ ,2 'ב ,קרעוװ ענעבילקעג ,טַאטש

 טימ "עיפַארגָאילביב-ןַאמצרַאװש רעשָא, יד טלעטשעגפיונוצ ךיוא טָאה רע ;,9

 סקַאמ ןופ ר"א) ווירב ןוא רעדיל -- ןַאמצרַאווע רעשָא ךוב ןיא טקורדעג ,סעיצַאטָאנַא

 ,218-207 ז"ז ,19235 ,וועיק ,(ןַאטיוװעל לכימ ןוא קירע

 :איטקַא ;57 'מונ ,1933 ,קסנימ ,ץענינעל רעגנוי ,"גנַאװצ, ןופ גנולעטש רעד ףַא. ,ץאש .װ
 ,עיצולָאװער ןוא טּפַאשנסיװ -- ךובלמַאזרעפעפ ןוא םונעלּפ'רעפעפ ;2 'מונ ,193ג ,װציק ,רעב

 ןוא ריטַארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ןופ עיסעס-רָאפסױרַא ;150 ,148 ,142 זייז ,1934 ,װעיק ,1'2 'מונ

 ,"ןזעװ:עיפַארגָאילביב סָאד ןבעלפיוא , ,לעדָאנ .ח ;1934 ,לירּפַא 28 ,ֹועטעברַא רעסעזַא -- קיטירק

 .1947 ,ילוי 5 ,עװקסַאמ ,טייקינייא

 רעמערָא ןַא ןיא ,קסנימ ןיא !בעג -- (1945 -- 1880 ,'טפעס 23) -- לחר ,תוכרב
 טשינ רעבָא ,שַיערבעה ןיא ןבירשעג ךס ַא טָאה ,ליכשמ ַא ,ףלָאװ ,רעטָאפ .החּפשימ

 יז ןוא ןברָאטשעג רעטָאפ ריא זיא ,רָאי ןַײנ ןעוועג טלַא זיא 'ב ןעוו .טכעלטנפערַאפ

 -עג יז זיא רעטעּפש .ןירעדַײנש ַא יו ןטעברַא ןײגקעװַא טזומעג םעד ךָאנ ץרוק טָאה

 רַאפ לוש-רעקרעװטנַאה רעשידִיי רעקסנימ רעד ןיא טעברַאטנַאה ןופ ןירערעל ןעיו

 .ץעלעקנַאי; גנולייצרעד ַא טימ דוי רעד ןיא 1899 ןיא יז טָאה טריטויבעד .ךעלדיימ

 יז .י"נ ,טפנוקוצ ןיא ,ב"טּפ ,דנַײרפ ןיא ןעגנולייצרעד טקורדעג יז טָאה רעטעפש

 -לישעג ,רקיע רעד ,יז טָאה דָאירעּפ ןשיטעוװָאס ןזיב .סעמַארד ןבירשעג ךיוא טָאה

 רעד ןופ ,דניק ןשידִיי םעד ןופ ,רעטומ ןוא יורפ רעשידִיי רעד ןופ ןבעל סָאד טרעד

 ץטצעל יד .רעדניק רַאפ ךעלהשעמ ןבירשעג יז טָאה ךָאנרעד ,ןירעטעברַא רעשידִיי

 סעלעוװָאנ לָאצ ַא .רבַאיטקָא ןוא ןרעטש רעקסנימ ןיא טקורדעג טפָא ךיז יז טָאה ןרָאי

 -עגנָא טָאה יז .שילגנע ןוא שטַײד ,שיסור ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענַײז 'ב ןופ

 -עיּפ עכעלטע ןוא תוישעמ-רעדניק ךס ַא ,ןעגנולייצרעד טרעדנוה ייווצ רעכעה ןבירש

 עריא ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב טַאהעג טָאה דנַאלסורסַײוװ ןופ ג"פ-הכולמ רעד .סעס

 טלָאזעג טָאה ןוא טצעזעגסיוא ןעוועג ןיוש זיא דנַאב רעטשרע רעד .קרעוװ עטלמַאזעג

 'ב .עבַאגסיױא יד טכַאמעג טשינ וצ טָאה ץיזַאװניא עשיטסיצַאנ יד רעבָא ,ןענַיײשרעד

 -ָאפכוב ןיא -- .ָאטעג רעקסנימ ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןוא טקינַײּפרַאפ זיא ןיילַא

 .קסנימ ,רעגַאל ןשירענָאיּפ ןיא ;ז"ז 96 ,1922 ,ענליוו ,ןעגנולייצרעד גנולמַאז ַא :םער
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 תוכ למיזיגור ה 4.עש יט ע װאס יד

 ,עלעמיש ןוא לרעלדָא ;ז"ז 38 ,1937 ,עװקסָאמ ,ןעגנולייצרעד ,עקלענ ;ז"ז 40 ,6

 .ז"ז 30 ,1940 ,קסנימ ,ןעניפוע ;ז"ז 16 ,1929 ,טרָאד ,עלהשעמ-רעדנווו ַא

 ,ליט רעטשרע ,ןבעל ןַײמ ןופ ןדָאזיפע ,ןעזיר םהרבא ;443:441 ז"ז ,| ,ןָאקיסקעל ,ןצזײר .ז

 ,עװקסָאמ ,טייקינייא ,לקניפ ירוא ;63 ,לײט רעטייװצ ;187 ,1847181 ,171 ,169 ,168 ,1929 ,ענלייו

 .1945 ,'װָאנ ,י"ג ,גנווצרעד ןוא רוטלוק ,ךוי ןימינב ;1945 ,ילוי 4

 -ַאּפ ,קסניּפ ןבעל ףרָאד ַא ןיא !בעג -- (1943 -- ו8פו) -- לאומש ,ןַאמגעדב
 ןיא טעברַאעג רעטעּפש .טנרעלעג רָאי 9 זיב .רעטעברַא:דרע ןרעטלע ַײב ,עיסעל

 רערענָאיצולָאװער רַאפ טריטסערַא 1905 ןיא .דימש ַא ַײב ןוא רעקעב ַא יװ קסניּפ

 טבעלעג .טנָארפ ןפיוא ײמרַא רעשירַאצ רעד ןופ טַאדלָאס -- 19177-1914 .טייקיטעט

 ,עיצולָאוװער נוא גירק כרוד :םערָאפכוב ןיא ןבעגעגסױרַא .קסדָאװָאלסיק ,סילפיט ןיא

 ,(ןרַאומעמ-המחלימ) 1932 ,וװעיק-ווװָאקרַאכ ,2 'ב ,ז"ז 378 ,1932 ,װעִיק-וװָאקרַאכ ,! 'ב

 ץרַאוװש עמָאינ ;ז"ז 2339 ,1934 ,עװקסָאמ ,ןַאמָאר ,קַיורמוא זיא כערזימ נפיוא ;ז"ײז 8

 235 ,1939 ,עװקסָאמ ,סעפיירס ;ז"ז 158 ,1925 ,וָאקרַאכ-וװעִיק ,'א לייט ,(טנגוי ןַײז)

 ןיא עיזַאװניא רעייז תעב סיצַאנ יד ןופ טעדרָאמרעד .ןַאמָאר ,ןַאמלעה לדיירפ ;ז"ז

 .זַאקויַאק
 ,רוטַארעטיל רעד ןופ ןעױבטינגַאמ רַאפ ,ץענוד .כ ;1932 ,עװקסָאמ ,יוברעביא ןיא ,ןישורבָאד .י

 :עטיל עשיטעװַאס ,קינראוװָארב .ל ;19232 ,41 'מונ ,עשראו ,רעטעלב 'טיל ,ינרַאשט .ד ;1932 ,קסנימ

 .1939 ,יַאֹמ ,רוטַאר

 ,רעקסנימ ,ןַאכעלעט ןיא !בעג -- (1942 -- 1893) -- ןסינ-לאומש ,דענידָאנ
 טָאה ,רעמורפ ַא ןעװעג זיא ,דיוד-לארשי ,רעטָאפ ןַײז .טנגעג רעיסעלָאּפ רעטעּפש

 .עדַאיװ ףרָאד ןיא רַאדנערַא ןַא ןעוועג טַײצ ַא זיא ןוא ,תודמלמ טימ ןעמונרַאפ ךיז

 -יל עשידִיי רעטָאפ ןַײז ַײב טנרעלעג ,גנויצרעד עלענָאיצידַארט ַא ןגָארקעג טָאה 'ג

 -יל רעשיטסילַאיצַאס רעלַאגעלמוא רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,רעטעּפש .םידומ

 -עג ןוא גנוגעוװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ רע זיא ,רוטַארעט

 טימ םענייא ןיא רע זיא רָאי 15 וצ ."דנוב םעניילק, ןופ סרעדנירג יד ןופ רענייא ןעזו

 .-ָאלש ַא ןיא לגנַיינרעל ַא ןרָאװעג זיא רע ּוװ ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעגרעבירַא ןרעטלע יד

 טָאה .קירבַאפ-לַאטעמ ַא ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא רע טָאה רָאי 17 וצ .טַאטשרַאװ-רעס

 ,עשיסור יד ןופ טנעיילעג ךס ַא ןוא גנודליב-ןיילַא טימ ןבעגעגּפָא קיטַײצכַײײלג ךיז

 ןוא רעדיל ןבַײרש ןביוהעגנָא עשרַאװו ןיא טָאה 'ג .רעקיסַאלק עשטַײד ןוא עשילייפ

 יַײװ טקיטומעג םיא טָאה ץרּפ ןוא ,ןצרּפ ןזיוועג ןעגנופַאש ענַײז טָאה .ןעגנולייצרעד

 טקישעג ײמרַא רעשירַאצ רעד ןופ טורקער ַא יו רע זיא 1912 ףוס .ןבַײרש וצ רעט

 -טכַאלש ןפיוא ןטַאּפרַאק יד ןדַײנשכרוד םַײב ,1914 ןיא ןוא ,זַאקװַאק ןייק ןרָאװעג

 ןופ ןרָאװעג ןעגנַאפעג רע זיא 1918 בײהנָא ןיא .ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ רע זיא ,טנָארפ

 -רַאװ ןייק רעגַאל ןופ ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג דלַאב םיא זיא סע רעבָא ,רעכַײרטסע יד

 רעד ןיא טַײצ עצרוק ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע .דנַאלסור ןייק קירוצ ןטרָאד ןופ ןוא ,עש
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 ץ גָאר עמָאפ ר עד נא סקעלַא

 דיא 1921 ןיא .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז רעטעּפש ןוא ,ײמרַא

 טנרעלעג טרָאד ןוא ,טוטיטסניא ןשירַארעטיל סווָאסוירב רעװקסָאמ ןיא ןעמוקעגנָא רע

 רעבָא ,(טקורדעג טשינ ץעגרע ןיא ייז) רעדיל ןבירשעג טשרעוצ טָאה 'ג .רָאי ייויצ

 ןוא המחלימ ןגעוו רקיצ רעד ,בייהנָא ןיא .עזָארּפ זיולב ןבירשעג רע טָאה 1921 טניז

 -רעד עטשרע ןַײז .ליטס ןשיטסילָאבמיס:קיטרַאנגיײא ןַא ןיא ןוא ,גירקרעגריב םעד

 רעטעּפש ,(1921) תמא רעװקסָאמ ןיא טקורדעג ןעוועג זיא ,"סעגער, נ"א ,גנולייצ

 ןלַאנרושז ערעדנַא ןיא ןוא ,םָארטש ןיא ןרעטש רעקסנימ ןיא טקורדעג ךיז רע טָאה

 -שיטעווָאס רעד ןופ סרעגייל-טנעמַאדנופ יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע .ןעגנוטַײצ ןיא

 ךס ַא טצעזעגרעביא ,קרעוו עשיטַאמַארד ןבירשעג ךיוא טָאה רע .עזָארּפ רעשידִיי

 -עג זיא 'ג .עיגָאלָאטנַא עשירַארעטיל ַא טלעטשעגפיונוצ ךיוא ןוא ,שיסור ןופ רעכיב

 -ָאילביב ,ןלוש עשידִיי ןדנירג ןפלָאהעג טָאה רע ּוװ ,ןַאשזדיבָאריב ןיא לָאמ ייווצ ןעזי

 :טצווָאס ףיוא לַאפנָא ןשטַײד ןכָאנ ץרוק .טעברַא-רוטלוק יד ןקרַאטשרַאפ ןוא ,ןקעט

 1942 רעמוז ןיא .ןפמעק רענַאזיטרַאּפ יד טימ קעװַא רע זיא ,1941 ,גנילירפ ,דנַאלסור

 ךָאנרעד ךיז טָאה רֶע .עװקסָאמ ןייק ביולרוא ןצרוק ַא ףיוא ןעמוקעגקירוצ רע זיא

 .ןעמוקעגמוא טרָאד זיא ןוא טנָארפ ןופ סעיניל עשינַאזיטרַאּפ יד וצ טרעקעגקירוצ

 ,סקיב רעד טימ שטנעמ רעד ;ז"ז 127 ,1924 ,עװקסָאמ ,ןגעקטנַא גָאט :םרָאפכוב ןיא

 ,דנַאר ןפיוא ןרוגיפ ;(סעגַאלפיוא עכעלטע סױרַא) 1923-1928 ,עװקסָאמ ,'ב 2 ,ןַאמָאר

 ,טעלפמַאּפ רעשיטַאמַארד ,ּפָאקרעּפפק םישזד ;ז"ז 251 ,1929 וועיק ,ןעגנולייצרעד

 (ערעה סָאקוװַאק ,(י"נ ,"ףעטרַא; ןכרוד טריפעגפיוא) ז"ז 151 ,1920 ,עװקסָאמ

 ,טרָאד ,ןַאמָאר ,דנַאלרעטומ ;ז"ז 381 ,1933 ,עװקסָאמ ,קרעוו ;ז"ז 15 ,19232 ,וװָאקרַאכ

 ,1938 עװקסָאמ ,רעטשרע רעד ;1936 ,הנבל רעווָאלקש עקילייה יד ;ז"ז 480 ,5

 -רעד ,ןשטנעמ ערעדנַא ;ז"ז 46 ,1939 ,עװקסָאמ ,טפאזעדניירפ ןופ בוט-םוי רעד ;ז"ז 2

 ,טרָאד ,ןטרָאגנַײװ ןוא דלעפ ןופ סרעטסַײמ ;ז"ז 288 ,1940 ,עװקסָאמ ,ןעגנולייצ

 ,1950 ,קרָאי-װינ ,ןעגנולייצרעד ערעדנַא ןוא ,טקַארט רעלעװַאז ;ז"ז 170 ,0

 158 ,1924 .,עװקסָאמ .טפַאז'דרע ,סַאנילופייס .ל :טצעזעגרעביא טָאה .ז'ז 7

 -סָאמ ,ןַאמָאר ,טנעמעצ סוװָאקדַאלג .ּפ ;ז"ז 146 ,1925 ,עװיקסָאמ ,ַאיעיניריװ ןוא ,זיז

 222 ,1928 ,עװקסָאמ ,ךובגָאט סוועצבַאיר ַאיטסָאק ,סווָאנַאזָאר .מ ;ז"ז 334 ,1927 ,עווק

 םילק ,סיקרָאג םיסקַאמ ;ז"ז 137 ,1931 ,קסנימ ,ןַאמָאר ,האנק ,סַאשָאילַא ירוי ;זיז

 .י טימ םענייא ןיא) טלעטשעגפיונוצ ךיוא טָאה 'ג .1937 ,עװקסָאמ ,ןבעל םניגמַאמ

 ןופ גנולגיּפשּפָא רעד ןיא ןטכַאלש ערענָאיצולָאװער ,ןדַאקירַאב ףיוא :(שטיװָאניבַאר

 .ז"ז 300 ,1930 ,װָאקרַאכ ,רוטַארעטיל רעשירעלטסניק רעד

 ,טלעװ עטיור ,יקצַאװעשטשַאכ .מ ;1931 ,'טקָא-טּפצס ,װָאקרַאכ ,טלעװ עטיור ,יקצירישזימ .מ

 רעד ןופ ליטס רעד ,עקרָאװעיװ .א ;218:194 ז'יז ,1 ,קסניינ ,עקַאטַא ,ןײטשנָארב .י ;1931 ,יגיוא

 יַאֿמ 2 ,יינ ,טיהַײרּפױגרַאמ ,שטיװעינאמ .ד ;28 יז ,1932 ,װָאקרַאכ ,רוטַארעטיל רעשירָאטעלַארפ

 ,1932 ,װָאקרַאכ ,ןלאירעטַאמ ןוא ןדויטע ,קושטבַא .א ;1934 ,'צעד 16 ,יינ ,גָאט ,רצלגינ .ש 2

 עשיטעװָאס ,בילטָאג .י .נ 1945 ,בעפ 24 ,עװקסָאמ ,טייקינייא ,שטיװַאטַאנ .מ ;61 ,51 ,50 ,29727 זייז
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 תו כל מד יגו ר ה +| 9 שי ט ע װ ָא ס יי ד

 רעלעװַאז ךוב םוצ המדקה ,רעלימ (רענידָאג) רתסא ןוא 92 ,88 זיז ,1945 ,לָאערטנָאמ ,רעבַײרש

 ,ירמש היראו ינענכ דוד ;1951:1950 ,י"נ ךוברָאי ,ןַאמלוש והילא ;13:9 ז"ז ,1950 ,יינ ,טקַארט

 .1957 -- ז"ישת ,היבחרמ ,היחא יכ תומָא אל

 החּפשימ ַא ןיא ,אטילד קסירב ןיא !בעג -- (1955 -- 1892) -- ביל ,גרעבדלַאג

 ןוא ,רעבַײרש ןוא רערעל רעשייערבעה ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןַײז .סרעלשטשטפירש ןּופ

 -רַאװ ןופ רָאטקַאדער רעד ןוא ָאשיירָאב םחנמ רעטכיד רעד -- רעדירב ערעטלע ענַײז

 ,עשרַאו ןיא טייקיטעט עשירַארעטיל ןביוהעגנָא .גרעבדלָאג םהרבא ,טנַײה רעוועש

 ןבַײרש טימ ןוא ,ַאװָאקשעשזָא ַאזילע ,יָאטסלָאט .ל ןופ ןעגנוצעזרעביא טימ ,1914 ןיא

 טצעזעגרעביא ךיוא טָאה .סעבַאגסױא ערעדנַא ןיא ןוא טלעוו רעכיב ןיא סעיזנעצער

 ןיא ,1917 ןופ עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ךָאנ .ע"ש ןוא ץרּפ ןופ קרעוװ שיסור ףיוא

 עשידִיי רַאפ טַאירַאסימָאק-סקלָאפ ןופ רעטעברַאטימ רעוויטקַא ןַא ןרָאװעג ,דנַאלסור

 -ערקעס 1922 .ַא"א ?םָאקזעגדיא;, עיצַאזינַאגרָא-ספליה רעד ןופ ,עװקסָאמ ןיא םינינע

 ןזיב 1920 ןופ .סעמע רעװקסָאמ ןופ רָאטקַאדער ןופ רעטערטרַאפ רעטעּפש ןוא ,רַאט

 ךיוא טָאה 'ג .ג"פ-"סעמע; ןופ רעטלַאװרַאפ ,דנַאלסור-טעווָאס ףיוא לַאּפנָא ןשיצַאנ

 טריטקַאדער ,רעקיטערָאעט ןוא רעקיסַאלק עשיטסיסקרַאמ ןופ קרעו טצעזעגרעביא

 -רעד ןענַײז סָאװ ,ןטפירש סנינעל ןופ דנעב ייווצ יד ,ייז ןשיווצ ,רעכיב ענעדישראפ

 -רַא-גַאלרַאפ ,עסערּפ רעשידִיי רעד ןגעוו ןעלקיטרַא טקורדעג ןוא ,שידִיי ןיא ןעניש

 (1935 ,עװקסָאמ) רסספ ןיא ןדִיי ב"מז ןוא ,סעמע ןיא רוטלוק ןוא רוטַארעטיל ,טעב

 ןוא טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא ןשידִיי ןיא רעוט רעוװיטקַא ןַא ןעוועג רעטעּפש .ַא"א

 זיא טיוט ןַײז רַאפ ץרוק .טייקינייא רעװקסָאמ רעד ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש

 .רעביא עשיסור ןַײז ןענישרעד רוטַארעטיל:רעדניק רַאפ ג"פ-הכולמ רעװקסָאמ ןיא

 .סנזח םעד יסייּפ לטָאמ ס-ע"ש ןופ גנוצעז

 ,1914 ,עשרַאװ ,?ווַײט רעד ,יָאטסלָאט .נ .ל :(ןעגנוצעזרעביא) םרָאפכוב ןיא

 .ז ןופ גנוטײלנַײא ןוא עיפַארגָאַיב ַא טימ) הילדג ,ןעגניר .ַאװָאקעשזָא ַאזילע ;ז"ז 6

 ןופ עדעררָאפ ַא טימ) ןרוטַאינימ ,קַאשטרָאק שונַאי ;ז"ז 82 ,1914 ,עשרַאװ ,(ןעזייר

 -עװקסָאמ ,ענומָאק רעד ןופ םיתמ יד ,ונרַא ;ז"ז 73 ,1914 ,עשרַאװ ,(תובשחמ-לעב

 .ּפ :ז"ז 66 ,1919 ,װעִיק-עװקסָאמ ,עיגילער ןגעוו ,גרַאפַאל .ּפ ;ז"ז 21 ,1917 ,ויעיק

 יד ,ןילַאטס .י ;ז"ז 29 ,1919 ,עװקסָאמ ,סַאלק-רעטעברַא רעד ןוא לוש יד ,יקסנָאלב

 עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ,,ירַאכוב .נ ;ז"ז 115 ,1924 ,עװקסָאמ ,םזינינעל ןופ תודוסי

 לַארװועפ ןופ ,ןינעל .נ ;ז"ז 163 ,1925 ,עװקסָאמ ,יקסטוַאק לרַאק ןוא עיזַאועזרוב

 ,וָאקושז .ב ;ז"ז 155 ,1925 ,עװקסָאמ ,(5 'ב ,קרעװ עטלייועגסיוא) רעבָאטקָא זיב

 עזטיזעניכ יד ,ןירַאכוב .נ :ז"ז 182 ,1925 ,עװקסָאמ ,ןעטנעמ םענופ גנומַאטשּפָא יד

 רעד רעביא ןדויטע עצרוק ,יקסוװַאלסָארַאי .מעי ;ז"ז 62 ,1927 ,עװקסָאמ ,עיצולָאווַעשר

 ּפָאס סניױוזַא ןיא סָאװ ,ןיבָאד .מ ר"ד ;1927 ,עװקסָאמ ..(ב) ּפקלַא רעד ןופ עטכישעג

 -עגסיוא ,ןינעל .נ ;ז"ז 20 ,1932 ,לָאּפָארעּפמיס ,ןפמעק םיא ןגעק ןעמ ףרַאד יו ןוא
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 ץ ג א ר ע מָא פ ר עד א סק עלַָא

 ןיא ןפמַאקנסַאלק יד ,סקרַאמ .ק 3 ,לָאּפָארעּפמיס ,שידִיי ףיוא קרעוו עטלייו

 ערעדנַא ןוא דנַײרפ ייוצ ,ןַאסַאּפָאמ עד יג ;ז"ז 161 ,3 ,לָאּפָארעּפמיס ,ךןַײרקנשרפ

 -שפמיס ,םזינינעל ןופ ןגַארפ ,ןילַאטס .י ןז"ז 40 5 ,לָאּפָארעפמיס ,ןעגנולייצרעד

 שידִיי ןופ) ע"ש ןוא ,(1926 ןיא עבַאגסױא עטשרע יד ךיוא) ז"ז 858 ,1936 ,לָאּפָאי

 -קיוו ןופ ריפנַײרַא ןַא טימ ,ז"ז 100 ,1954 ,עװקסָאמ ,*?טָאמ קישטלַאמ , ,(שיסור ףייא

 ןעמַאװצ ,טעברַאעגטימ ךיוא טָאה 'ג .ןיסָאל .וו ןופ סעיצַארטסוליא ןוא קניפ רָאט

 -ָאס רעד ןופ רָאטַאמײלקעד םעד ןלעטשפיונוצ םַײב ,ןיבַאר .י ןוא ןישורבָאד .י טימ

 ,ז"ז 410 ,1934 ,עװקסָאמ ,רוטַארעטיל רעשידִַי רעשיטעוו

 ,עיצקַאדער ןיא וירב ַא ,,ג .ל :(299 'מונ ןעז) 19 'מונ ,1934 ,עװקסָאמ ,סעמע ,ןַאמכַארב .א = |

 -ָאשײרָאב אדַא ;1949 ,לירּפַא 13 ,געּפיניװ ,גנוטַײצ עשידיי ,הירא .ל ;72 'מונ ,1935 ,עװקסַאמ ,סעמע

 רעדענעק ,ןַאמענעל .ל ;1955 ,'נַאי 14 ,עשרַאװ ,עמיטשיסקלָאפ ;1955 ,'נַאי ,י'נ ,טפנוקוצ ,לעגָאפ

 11 ,א"ת ,רקובה ;1956 ,'בץפ 17 ,י"נ ,רענ:ַאקיועמַא רעד ןוא ,1956 ,'בעפ 3 ,לָאערטנָאמ ,רעלדַא

 ,1957 ,'גַאי 13 ,שז"מיגָאט ,גרעבדלָאג .צ .ב ;1956 ,'בעפ

 טעטש ַא ןיא !בעג -- (1929 לירּפַא 26 -- 1904) -- (לסָאי) עשַאי ,ןַאמדלַאנ
 -עג ןיוש רָאי 13 וצ רע טָאה ,ןרעטלע ענַײז ןופ טײקמערָא רעד בילוצ .עשרַאװ ןבעל

 -לבעמ ַא ןיא רעגערט ַא ןעוועג ךָאנרעד זיא ,עשרַאװ ןיא רעסיגנשעמ ַא ַײב טעברַא

 -ַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנַײרַא טייהרעגנוי זיא ןוא טפעשעג

 ןוא ,קסנימ ןיא טצעזַאב ךיז ,ץענערג שיסור-שילױוּפ יד טצרַאוװשעג 1924 ןיא .גנוגעוו

 -עגסױרַא ךיג ךיז ןוא ןבַײרש ןביוהעגנָא טָאה .רעטעברַא-רעקורד ַא ןטרָאד ןרָאװעג

 -ץגנָא 1925 ןיא ."רעטעברַא רעגנויא עּפורג רעשירַארעטיל רעד ןיא ןָאנבױא טקור

 .ַא"א רענָאיּפ רעגנוי ,רעטעברַא רעגנוי ,ןרעטש ,רבַאיטקָא ןיא רעדיל ןקורד ןבייה

 בילוצ .רבַאיטקַא ןופ עיצקַאדער ןיא טעברַא רעקידנעטש ףיוא רעבירַא 1927 ןיא

 ןיהוװ ,םירק ,לָאּפָאטסַאװעס ןיא ןסָאשרעד ךיז רע טָאה טײקנַארק רערַאבליײהמוא ןַא

 .ןרירוק ךיז ןעמוקעג זיא רע

 -ַארגָאילביב רעלופ ַא ןוא ץענוד .ח ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ) רעדיל :םרָאפכוב ןיא

 .ז"ז 174 ,1921 ,קסנימ ,(ןעגנופַאש עטקורדעג סד'ג ןופ המישר רעשיפ
 :1929 ,יאמ 4 ,קסנימ ,רבַאיטקָא ;1927 ,ינוי 21 ,עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל ,ינרַאשט .ד

 רוטַארעטיל עשידַיי יד יקסנַאשרָא .ב; (9 ,ילוי ,װָאקראכ ,טלעװ עטיור ,"עיצקַאדלר ןופ טרָאװ ַא;

 -רעטַאמ ןוא ןדויטע ,קושטבא .ַא ;91--8 זייז ,1931 ,קסנימ ,עיצולָאװער רעז ךָאנ דנַאלסורסַײװ ןיא

 ,261'-255 זי'יז ,1934 ,װָאקרַאכ ,..ןַאי

 -דעש ,ץישָאל ןיא !בעג -- (1943 יגיוא וו -- 1900 -- .ו הׂשמ ,ןײטשדלַאנ
 -גימע 1923 ןיא .עשרַאו ןייק ןבילקעגרעבירַא ךיז רעטעּפש ,ןלוּפ ,טנגעג רעצעל

 ןוא ןציקס ,ןעגנולייצרעד טקורדעג .ַײרעקירטש ַײב טעברַאעג ,עניטנעגרַא ןייק טריו

 1931 ןיא .א"ב ,עסערפ יד ןיא ,ןבעל ןשידִיי רעניטנעגרַא ןופ בור סָאד ,ןרוטַאינימ

 רעטעּפש .ןַאשזדיבָאריב ןיִא טצעזַאב ךיז ,דנַאלסוְר-טעוװָאס ןייק טרעדנַאװעגסיױא
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 תוכ למייגור ה ע שיט 9 װַא ס יד

 רעװקסָאמ םענופ טעטליקַאפ-רוטַארעטיל םעד טקידנערַאפ ּווװ ,עווקסָאמ ןייק רעבירַא

 טַאהעג ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא קעוַא ךָארבסיוא:גירק ןכָאנ .טוטיטסניא ןשיגָאגַאדעֿפ

 -וקעגמוא .טייקינייא ןיא ןעגנולייצרעד-המחלימ טקורדעג .טנַאנעטיײל ןופ גנַאר םעד

 טימ ךוב-ץיטָאנ ַא ןענופעג םיא ַײב טָאה'מ .קסנעלָאמס ןבעל דלעפטכַאלש ןפיוא ןעמ

 ףרָאד ןיא רבק-ןסַאמ ַא ןיא ןרָאװעג טקידרעַאב זיא רע .שידִיי ףיוא ןעגנונעכייצרַאפ

 .עיָאקסוװָארַאכַאז

 ,ןעגנורעדנַאוו עמרוט סָאקנעלָארָאק .לוו ןופ גנוצעזרעביא עשידַיי :םרָאפכוב ןיא

 ,1924 ,עװקסָאמ ,גנולייצרעד ,רֹומָא ןפיוא רענַאשזדיבעריב ;ז"ז 149 ,1920 ,עשרַאװ

 רענַאשזדיבעריב ;ז"ז 120 ,1941 עװקסָאמ ,ןעגנולייצרעד רענַאשזדיבעריב ;זיז 4

 ךוב סָאד זיא 8 ןיא .ז"ז 174 ,1944 ,י"נ ,ןעגנולייצרעד ערעדנַא ןוא רומַא ןפיוט

 -ָאס, גַאלרַאֿפ רעװקסָאמ ןיא ,לַאדַאבמאש .מ ןופ טצעזרעביא ,שיסור ףיוא ןענישרעד

 "וצ ןענַײז ךוב םעד ןיא .סילעגרעוו ןרהא ןופ ריפנַײרַא ןַא טימ ,"לעטַאסיּפ יקסטעיו

 .טַײצ-המחלימ רעד ןיא ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןעגנולייצרעד ייווצ ןרָאװעג ןבעגעג

 ,טסָאּפרָאפ ,קינעטילק .ש ;1944 ,א"ב ,עניטנעגרַא ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עיגָאלָאטנַא

 ,ןָאסנעמלַאז ,ט 11943 ,גיוא 31 ,עװקסַאמ ,טייקינייא ,שטיװָאטָאנ .מ ;1936 .,ןַאשזדיבָאריב ,2 ימונ

 יַאֹמ ,א"ב ,ףוקיא ,ליזיימ .נ ;1045 ,'נַאי ,"'נ ,רוטלוק עשיזיי ,ןישורבָאד .י ;1943 ,א"ב ,ףוק'א

 ,טנרעלעג .ה :381 'ז ,1957 ,י"נ ,'ה ןדִיי 'ב ,עידעּפַאלקיצנע ענײמעגלַא ,יקסנַאשָאטָאב .י 6
 .1960 ,'בעפ 15 ,עמיטש רעטעברַא עַײרפ

 טקידנערַאפ .וועשטידרעב ןיא !בעג -- ( -- 1908 -- םהרבא ,רַאטנָאנ
 ךיז ןביוהעגנָא .טוטיטסניא ןשיגָאגַאדעּפ רעסעדָא םענופ טעטלוקַאפ ןשירַארעטיל םעד
 -יּפסַא ןַא ןעוועג 1935-1922 ןרָאי יד ןיא .וועַיק ןיא רעטעּפש טניֹוװ .1927 ןיא ןקורד
 ןכעלטּפַאשנסיװ רעוועיק םעד ןיא קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ןיא טנַאר
 דוד ןופ רעדיל עטשרע יד שידִיי ףיױא שיסור ןופ טצעזעגרעביא טָאה .טוטיטסניא
 -עג טָאה .טַאטשלעדע דוד ןופ עבַאגסױא רעשימעדַאקַא סרמרמ .ק רַאפ טַאטשלעדע
 ,'בעפ ,רוטַארעטיל עשיטעווָאס :ןעגנולייצרעד ,ןטנעמגַארפ עשיטַאמַארד ,רעדיל טקורד
 ךַאנַאמלַא ןיא ;1943 ,עװקסָאמ ,דנַאלמיײה ב"מז ;1939 ,ַײמ ,'נַאי ;19238 ,'טקָא ,ּפעס
 -טימ ןעוועג .1944 ,עװקסָאמ ,גיז םוצ ב"מז ןוא ,1948 ,עװקסָאמ ,ןעמָאנ ןבלעז ןרעטנוא
 .ַא טימ ןעמַאזוצ) בײהנָא ;רוטַארעטיל עשיטעווָאס ;(1937) טסעמרַאפ :ןופ רָאטקַאדער
 ןעוועג רע זיא ןטכירַאב טול .1940 ,וועיק ,רעגנַאפנָא-רעבַײרש ןופ ךַאנַאמלַא ,(ןַאהַאק
 -שער ףיוא :םערָאפכוב ןיא .עװקסָאמ ןיא טצעזַאב ךיז טַײרּפַאנ ןרעוו ןכָאנ ,טקישרַאפ
 -רַאכ ,רעדיל ,טנַאמרעד לָאמ ןטצעל סוצ ;ז"ז 132 ,1922 ,וָאקרַאכ ,רעדיל ,סעינַאווָאט
 ;ז"ז 214 ,1927 ,וועיק ,ןַאמָאר ,לקניוו ןפרָאוורַאפ ַא ןיא ;ז"יז 110 ,1936 ,װעיק-וװָאק
 ,עמעָאּפ ,עקטסיטושַארַאּפ יד ;ז"ז 19 ,1927 ,טרָאד ,עמעָאּפ ,עגַאלַאמ ןופ רעשיפ יד
 ,ןגעוו עקינוז ףיוא ;ז"ז 158 ,1928 ,טרָאד ,רעדיל ,גָאט רעלעה ;ז"ז 24 ,1927 ,טרָאד
 ,תובחר :ז"ז 95 ,1939 ,וועיק ....עסעיּפ ,עיטעסָא ןופ גרעב יד ןיא ;ז"ז 28 ,1939 ,טרָאד
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 ג אר עטָאּפ ר צד ננַא סקעלַא

 יד ;ז"ז 128 ,1947 .,עװקסָאמ ,רעדיל ,גרַאב ןכיוה ןפיוא ;ז"ז 97 ,1940 ,וועיק ,רעדיל

 .ז"ז 190 ,1948 ,עװקסָאמ ,רעדיל ,החפשימ עסיורג

 ,שריה .ש ;1934 ,'נאי ,קסנימ ,ןרעטש ,ינַאירבערעס .י ;1922 ,'טּפעס 10 ,יינ ,גָאט ,ןייבשריה .ּפ
 ,עסערפ עַײנ ,וָארינשוק .א ;1939 ,יטקָא ,'טיל 'װָאס ,ןישורבָאד .י ;1938 ,'ּפעס ,רוטַארעטיל 'וָאמ

 ,יאמ ,יינ ,טפנוקוצ ;1945 ,לָאערטנַאמ ,רעבַײרש עשיטעװַאס ,בילטָאג .י .נ ;1945 ,ילוי 27 ,זירַאּפ

 .1957 ,יַאֿב 29 ;1956 ,'טקָא 21 ,י"נ ,טַײהַײרפ"גרַאמ ,גינעק .ג ;1

 ןייק טכַארבעג ןוא ענװָאק ןיא 'בעג -- ( -- 1909 -- לאומש ,ןַא-רַאג
 -ָאס ןיא ןגיוצרעד ךיז .(ג"לי) ןָאדרָאג בייל-הדוהי ןופ בורק ַא ,1914 ןיא ענַיַארלוא

 -ָאק ןופ דילגטימ ַא ןעוועג .רעטעברַא ןַא ןרָאװעג רעטעּפש .ןעמייה-רעדניק עשיטעוו

 לײטּפָא ןשידַיי ןופ עיצקעס:רוטַארעטיל יד טקידנעעג .דנַאברַאפ-טנגוי ןשיטסינומ

 יד וצ רעדיל ןוא ווירב ןקיש רַאפ .טעטיסרעווינוא-הכולמ רעװקסָאמ ןטייווצ םייב

 טָאה ."גוימָאק, ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיױא רע זיא ,עשרַאו ןיא רעטעלב עשירַארעטיל

 ערעגנִיי עטסקידנטַײדַאב יד ןופ רענייא ןרָאװעג רעטעּפש ןוא ,רעדיל טימ ןבױהעגנָא

 ןופ רָאטקַאדער ןעוועג .ןַאשזדיבָאריב ןיא טבעלעג טַײצ ַא .רעקַיַאזָארּפ עשיטעויָאס

 11 'ב םעד ןיא "דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןופ רעקלעפ יד ןופ רוטַארעטיל, גנולײטּפָא רעד

 יו זעמונעגלײטנָא .1939 ,עװקסָאמ ,עידעּפָאלקיצנע רעשיטעווָאס רעסיורג רעד ןופ

 1956 .טקישרַאפ ןעוועג רעטעּפש .סיצַאנ יד ןגעק המחלימ רעד ןיא רעײמרַאטױר ַא

 שיטעווָאס , ןיא ךיז טקורד ,עװקסָאמ ןיא טציא טניֹוװ .גנוקישרַאפ ןופ טרעקעגמוא ךיז

 ."דנַאלמייה

 ,1924 ,עװקסָאמ ,ןעגנולייצרעד ,ןצרַאװש ןוא רעווָאזַא ןשיווצ :םרָאפכוב ןיא

 -ַאשזדיבעריב ;ז"ז 120 ,1936 ,װעַיק-װָאקרַאכ ,(ןַאשזדיבָאריב) ,נטָאירטַאּפ ;זײז ן1}4 8

 -עריב :ז"ז 176 ,1946 .עװקסָאמ ,טַײצ-המחלימ ;ז"ז 27 ,1927 ,עװקסָאמ ,רעדניק רענ

 .ז"ז 158 ,1947 ,עװקסָאמ ,רעדליב-עזַײר ,םיבשות רענַאשזדיב
 ,ןטרָאד ,ליזיימ .נ ;1929 ,16 ,14 ,11 'מונ ןוא ,1928 ,52 'מונ ,עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל

 ,זירַאּפ ,עסערפ עַײנ ,װָארינשוק .א ;72 'מונ ,1935 ,עװקסָאמ ,סעמע ,ןישורבָאד יי ;1 ,.טקָא 3

 ,טַײצ עַײנ ,שטיװָאסַאנַאי .י ;1947 ,ץרעמ 22 ,עװקסָאמ ,טייקינייא ,שטיװָאטָאנ .מ ;1945 ,ילוי 7

 .306 '} ,ז"ישת ,היבחרמ ,היחא יכ תומא אל 3 ,!טקָא 22 ,אייב

 -רעשט ,ץעװָאלָארק ןיא !בעג -- (1941 ילוי -- 1895 יוָאנ) -- ןרדא ,ןייטשרוג
 -סנַארט ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג ,לטפעש ,רעטָאפ .ענַיַארקוא ,טנגעג רעוװָאגינ

 ןלוש עכעלטלעוו עטַאוירּפ ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג טָאה .ג .טפַאשלעזעג-טרָאּפ

 -יל עשיערבעה טרידוטש 1916 .ענליוו ןיא עיזַאנמיג עשידִיי סנַאגַאק טקידנעעג 23

 -רעווינוא רעדַארגָארטעּפ םַײב ןכַארּפש עשילַאטנעירָא ןופ טעטלוקַאפ ןפיוא רוטַארעט

 -ערעקרעביא-רעבָאטקָא רעד ךָאנ .ןסרוק עשידַיי עלעיצעּפס טכוזַאב ךיוא ןוא ,טעטיס

 ַא יו ןטָארטעגנַײרַא 1920 ַײמ ןיא .עסערּפ רעשיטעווָאס רעד ןיא טעברַאעגטימ שינ

 -סקלָאפ ןיא טעברַאעג עיצַאזיליבָאמעד רעד ךָאנ .ײמרַא רעטיור רעד ןיא רעקיליווַײרפ
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 תוכ למ-יגור ה 4 9 שי ט ע װַא ס יד

 ןטשרע סעמע ןיא טקורדעגּפָא 1922 ץרעמ ןיא .םינינע עשידִיי רַאפ טַאירַאסימָאק

 -רוטַארעטיל עטשרע ענַײז טכעלטנפערַאפ 1925 ןיא .לקיטרַא ןשיטירק-רוטַארעטיל

 -- טפירשטַײצ רעקסנימ ןיא ,ךָאנרעד ,ןצרּפ ןוא ןיקצעניל ןגעוו ןווּורּפ עכעלטכישטג

 םעניא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ רעביא ןוא ,עיפַארגָאילביב סעצרּפ

 -עטיל ןוא ךַארּפש רַאפ טוטיטסניא םעניא טנַאריּפסַא ןַא ןרָאװעג 1926 ןיא .ה"י ןט9

 -עטיל רַאפ עיצקעס רעד ןיא רעטעברַאטימ רעכעלטפַאשנסיוװ ַא -- ךָאנרעד ,רוטַאר

 עיסימָאק רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג ןוא ,טוטיטסניא רעוועַיק ןוצ קיטירק ןוא רוטָאר

 -- רעטעּפש ,טפַאשנסיװ:רוטַארעטיל רעד ןופ עיגָאלָאדָאטעמ רעשיטסיסקרַאמ רַאפ

 -יל ןופ רָאסעּפָארּפ -- 1931 טניז ןוא ,טעטיסרעווינוא רעװקסָאמ ןטייווצ ןופ טנעצָאד

 .סעדָא ןוא וװעַיק ןופ ןטוטיטסניא עשיגָאגַאדעּפ יד ןיא עירָאעט ןוא עטכישעג-רוטַארעט

 -גסיוו ייר ַא ןופ ןוא סעמע ג"פ ןופ עבַאגסיוא-עלעדנעמ רעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג

 .קסנימ ןוא ווצַיק ןיא סעימעדַאקַא יד ןופ ןעגנולײטּפָא עשידִיי יד ןופ ב"מז עכעלטפַאש

 -יא סעיצקעל טנעיילעג ;ַאדווַארפ ןופ רעטעברַאטימ רעשירַארעטיל --- קיטייצכַײדג

 -ץג ךס ַא .סעבַאגסיוא-סקלָאפ ןוא עשימעדַאקַא טריטקַאדער :טוטיטסניא-יקרָאג םענ

 ַײרש עשידִיי עשיטעווָאס יד ןוא ןדַאפדלָאג ןגעוו ,רעקיסַאלק עשידִיי יד ןגעוו ןבירש

 עשידִיי ןיא רָאנ טשינ (ַא"א ָאקטיוװק ,גרעבניניפ ,ןיקלַאה ,רתסנ ,ןָאסלעגרעב) סרעב

 דנַאלסור ףיוא לַאפנָא ןשיצַאנ ןכָאנ .ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ עשיסור ןיא ךיוא רָאנ

 .1941 ףוס דלעפטכַאלש ןפיוא ןלַאפעג ןוא טנָארפ ןפיוא קעװַא קיליוװַײרפ

 ןיא טפַאשנסיװ:רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןיא רוגיפ עלַארטנעצ ַא ןעוועג זיא 'ג

 -סיה ,עשיפַארגָאילביב 150 רעכעה ענייז ןופ עטסקיטכיוו יד ןשיװצ .דנַאלסור-טעווָאס

 דנַאטשוצ רעקיטציא רעד, :ךיז ןעניפעג ןטעברַא עשיגָאלָאדָאטעמ ןוא עשיפַארגָאירָאט

 ןופ ןעלכה-ךס, ;104787 ז"ז ,1926 ,1 'ב .קסנימ ,טפירשטַײצ ,"עיפַארגָאַיב סעצרּפ ןופ

 ןיא טלעדנעמ רעגנוי רעד, ;524-485 זיז ,372 ,טפירשטַײצ ,"גנושרָאפ-עלעדנעמ רעד

 -נעוו עַײנ ַאע ;198-180 ז"ז ,1928 ,וועִיק ,1 ,ןטפירש ."ןרָאי רע60 יד ןופ טסקעטנָאק

 -214 ז"ז ,עװקסָאמ ,1 ,רעכיברָאי עכעלטפַאשנסיוװ ,"גנושרָאפ עלעדנעמ רעד ןיא גנוד

 ,וועיק ,עיצולָאוװער ןוא טפַאשנסיוװ ,ײרוטַארעטיל ןגעוו ןעגנואיושנָא סווָאנַאכעלּפ, ;6

 ,עװקסָאמ ,טַײצ ןַײז ןוא עלעדנעמ ב"מז ,"ווירב סעלעדנעמ , ;4679 ז"ז ,4-2 'מונ ,5

 ןקיבלעז םעד ןיא ;"ה"י ןט19 םענופ ןרָאי רע60 יד ןיא רעטַאעט רעשידִיי רעד, 0

 -סָאמ ,שינעטנעק-רוטַארעטיל רעשיטסיסקרַאמ ןופ ןגַארפ :םערָאּפכוב ןיא .ַא"א ,ב"מז

 ,1933 ,עװקסָאמ ,(רעניװ .מ טימ םענייא ןיא) קיטירק ןופ סעמעלבָארּפ ;1931 ,עווק
 -ָאילביב-עיטירק :;ז"ז 64 ,1946 ,עװקסָאמ ,ןפַאש ןוא ןבעל ןַײז ,םכילע-םולש ;ז"ז 9

 20 ויא ןענישרעד) 1947 .עװקסָאמ ,םכילע םולש ןגעוו ןעגנונעכייצרַאפ עשיפגרג

 .(ןרַאלּפמעזקע טנזייט

 . ר"ד ;1942 ,'גיוא 5 ,עװקסָאמ ,טייקיוייא ,ָאניסוג .י ;1934 ,'װָאנ ,י"ג ,טפנוקוצ ,רעגינ .ש

 יָאטָאנ .מ ;1946 'גיוא ,י'נ ,רוטלוק עשידִיי ןוא ,139:125 זײז ,1944 ,22 'ב ,רעטעלביַאװִי :יקצַאש

 :1945 ,ץרעמ 17 ,עװקסָאמ ,טיקינײא ,ןישורבַאד .י ;1945 ,'בעפ 24 ,עװקסָאמ ,טייקינייא ,שטיוי
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 ,לעדַאנ .ח ;1946 ,'גיוא ,י'נ ,רוטלוק עשידויי ןוא ,1945 ,'װָאנ 17 ,עװקסָאמ ,טייקינייא ,ןיבור הקבר

 .1949 ,טּפעס ,י"נ ,רוטלוק עשידיי ,ינַאירבערעס .י ;1947 ,ילוי 5 ,עװקסָאמ ,טייקינייא

 רעװַאלסָאנירעטַאקעי ,לָאּפָאקינ ןיא !בעג -- (1944 -- 1884 -- םייח ,ןידליג

 ַא ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא רָאי 12 וצ .החּפשימ:-רעטעברַא ןַא ןיא ,ענַיַארקוא ,טנגעג

 רערענָאיצולָאװער רעד ןיא (רעטעּפש ןוא 1905 ןיא) לייטנָא ןַײז רַאפ .קירבַאפ-ךוש

 -עג ,ַײרפ רעד ףיוא ןײגסױרַא ןכָאנ .תוסיפת עשירַאצ ןיא ןסעזעג רָאי ייווצ גנוגעװַאב

 רעד ןיא (1914-1908 ןרָאי יד ןיא) טקורדעג ןוא ,עשרַאװ ןיא קירבַאפ ַא ןיא טעברַא

 ןיא .עשרַאו ןיא ןבעל:רעטעברַא ןשידִיי ןופ ןטכירַאב עסערּפ רעשידִיי רעקיטרָאד

 -יַארקוא ןייק טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה ,ןלוּפ טרַיוקַאװע ןבָאה ןסור יד תעשב ,1915 |

 ןעמונעג לייטנָא (1918-1917) שינערעקרעביא:רעבָאטקָא רעד ךָאנ ,רעטעּפש וי ,ענ

 -יטסילַאיצָאס רעשידִיי רעד וצ טרעהעג םעד זיב) ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא

 -יטלוקטעלָארּפ; רעד וצ טרעהעג ,רעדיל ןבירשעג .("עטקינייארַאפ, ײטרַאּפ רעש

 רָאפנעמַאזצ ןטשרע םעניא טקילײטַאב ךיז ןוא ,רוטַארעטיל רעד ןיא גנוטכיר "רעש

 -טקַארטסבַא ןבירשעג טלָאמעד טָאה .ג .1920 ןיא סרעבַײרש-"?טלוקטעלָארּפ , יד ןיפ

 -ולָאװער רעד ,קירבַאפ רעד ,טעברַא רעד וצ סעדָא ןוא סענמיה ,רעדיל עשירָאטער

 ,עזָארּפ ךיוא ,רעדיל-רעגייטש ןבירשעג ךיוא רע טָאה רעטעּפש .ןענינעל וצ ןוא עיצ

 -ןסָאלק יד ןבַײרשַאב וצ ןעגנַאגעגרעביא ךָאנרעד .גירק-רעגריב ןופ קַיַָארעה רקיע רעד

 -ּפעינד, ,ףרָאד ןשידִיי ןיא עיצַאזיוװיטקעלָאק יד ,לטעטש ןשידִיי םעניא גנוריצנערעפיד

 ךופ רָאטקַאדער:טּפױה רָאי עכעלטע ןעװעג .עיצַאזילַאירטסודניא ןוא !יָארטסָאר

 ,קיטירק ןוא עזָארּפ ןבירשעג ךיוא טָאה ,ווָאקרַאכ ןיא טלעוו עטיור יד לַאנרושז-שדוח

 -טוא דיוד ןופ רעדיל טימ םענייא ןיא) ןידליג םייח ןופ רעדיל :םערָאפכוב ןיא

 -רעמָאה ;ז"ז 69 ,1921 ,לעמָאה ,(ןילקיר שריה ,ןידָאר עשילא ,שטיווערוג עינָאמ ,סענ

 ;ז"ז 48 ,1926 .וועיק ,טמעָאּפ ,עדַאינינעל ;ז"ז 53 ,1922 ,עװקסָאמ ,רעדיל ,ןעגנַאלק

 עטצנַאגרעד ןוא עטרעסעכעגסיוא ,עטייווצ :ז"ז 275 ,1929 ,ןעגנולייצרעד ,סמענורב

 ןענָאפ ;ז"ז 316 ,1932 ,רעדיל ,יַאמ זיא דנַאל ןיא זדנוא יב ;ז"ז 281 ,1922 ,עגַאלפיוא-

 ,1 'ב ,קרעװ עטלמַאזעג ;1932 ,(רעפעפ קיציא טימ םענייא ןיא) רעדיל ,ןטענגַאב ףיֹוא

 ;(וָאקרַאכ ןיא ןענישרעד עלַא יד) ,ז"ז 292 ,1932 ,1928-1908 ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל

 טלצטשעגפיונוצ) רוטַארעטיל רעשירעלטסניק רעד ןיא רעבַאיטקָא רָאי ןצפופ ,ןטכאלזט

 ;ז"ז 543 ,1932 ,װעַיק-װָאקרַאכ ,(ןַאהַאק .ב ןוא דנַאלרָא .ה טימ םענייא ןיא ,'ג .ח ןופ

 יד םיא טָאה ,תועידי עטקורדעג טיול .ז"ז 3231 .1934 ,וװָאקרַאכ ,גנולייצרעד .,ףײרגנָא

 תועידי עכעלטפירש טיול .טקישרַאפ ךָאנרעד ןוא ,1937 ןיא טריטסערַא טּכַאמ-ןטעווָאכ

 ,1944 ןיא ,ריביס ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא ןברָאטשעג 'ג זיא ,יורפ ןַײז ןופ
 ;1926 ,עװקסָאמ ,2 'ב ,ורמוא ןיא :1923 ,טלעװ'רעכיב ,וָאקַאװטיל .מ ;1 ,ןַאקיסקעל ,ןעזייר .ז

 ,רעגינ .ש ;1926 ,װָאקרַאכ ,4 'מונ ,טלעװ עטיור ,.ה ;1926 ,4 'מונ ,ןרעטש רעקסנימ ,ןײטשנַארב 7

 ;1928 ,'טּפעס { ,י"נ ,רעקעװ רעד .,ןידלָאג .א ;1927 ,לירּפַא 29 ,עשרַאװ .,רעטעלב עשירָאועטיל
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 תוכ 'למייגור ה 4.עש יט ע װאס יד

 ;1935 ,טקָא ,י"נ ,טפנוקוצ ,ינרַאשט .ד ;1931 ,קסנימ-װָאקרַאכ-עװקסָאמ ,עקַאטַא ,ןײטשנַארב

 ,'טקָא 4 ,י"נ ,רעפמעק רעשיזיא ,ןַאמזַאלג .ב ן1936 ,'טקָא ,װָאקרַאכ ,טסעמרַאּפ ,יקצירישזיט .מ

 ,ןוז רעד ףיוא טולב ,ךיורנייװ .ה ;1942 ,'טּפעס 10 ,לָאערטנָאמ ,רעלדָא רעדענעק ,ימלַא .א 0

 .51 'ז ,1946 ,א"ב ,בוטש רעשירַארעטיל ַא ןיא ,ןילטייצ ןנחלא ;203:198 זייז ,1950 ,ייינ

 םעד טקידנערַאפ .(עטיל) ווָאדַאש ןיא 'בעג -- ( -- 1912) -- היבוט ,ןענ
 -עּפ רעװקסָאמ ןופ טעטלוקַאפ ןשירַארעטיל םעד ןוא םוקינכעט -יובנישַאמ רעוװָאקרַאכ

 טָאה (1932) ןלעװָאנ גנולמַאז עטשרע ןַײז .עװקסָאמ ןיא טניֹוװ .טוטיטסניא ןשיגָאגַאד

 -ָאס רעד ןופ ןוא טנגוי רעשיטסינומָאק-שיטעווָאס רעד ןופ ןבעל סָאד טלגיּפשעגּפָא

 -ַאגסיױא עשידָאירעּפ עשיטעווָאס יד ןיא טעברַאעגטימ טָאה .טפַאשנטנעדוטס רעשיטעוו

 רעד תעב .ןַאשזדיבָאריב ןיא טבעלעג ןרָאי רע30 יד ןיא .טייקינייא ןיא רעטעּפש ,סעב

 -ָאנ :םערָאפכוב ןיא .סיצַאנ יד ןגעק טנָארפ ןפיוא טפמעקעג המחלימ-טלעוו רעטייווצ

 ,ןעגנולייצרעד-המחלימ) לטפעה ענעבילברַאּפ סָאד ;ז"ז 143 ,1941 ,װָאקרַאכ ,ןלעוו

 ,"דנַאלמייה שיטעוװָאס , ןיא ךיז טקורד .ז"ז 48 ,1944 ,עװקסָאמ
 ,טייקינייא ,ינאירבערעס .י :1932 ,'בעפ ,טילָארּפ ,"ץזָארּפ עשיגוימַאק רעזדנוא. ,ןַאמטלַא .פ

 .336 'צ ,ז"ישת ,היבחרינ ,היחא יכ תומא אל ;1945 ,'טקָא 6

 -עג .(ענַיַארקוא) עקװָאלָאקָאס ןיא !בעג -- ( -- 1909) -- לטַאמ ,ןַאיבודנ
 -עגנָא .טעטיסרעווינוא הכולמ ןשיסורסַײװ םעד טקידנערַאפ .קירבַאפ ַא ןיא טעברַא

 -ָאס רעד ןופ ךָארבסיױא ןטימ .1930 ןיא סעבַאגסיוא-טנגוי יד ןיא רעדיל ןקורד ןבייה

 -עג טעדנּוװרַאפ לָאמ ַײרד זיא ,טנָארפ ןפיוא קעװַא ,1941 ,המחלימ רעשיצַאנ-שיטעוו

 .עוקסָאמ ןיא טניֹוװ .דַארגנילַאטס רַאפ ןטכַאלש יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .ןרָאװ

 ,קסנימ ,קיריל ;ז"ז 79 ,1935 ,קסנימ ,(רעדיל) ןוז רעד ףיוא רעלעק ןופ :םערָאפכוב ןיא

 גנַאזעג) ךוב סנַאיבורג ןיא; .ז"ז 144 ,1947 ,עװקסָאמ ,טומ ןגעוו גנַאזעג ;ז"ז 60 ,0

 גנוטַארסױא רעד ןגעװ רעדיל-וויטָאמ עשיגַארט טרָא שפיה ַא ןעמענרַאפ (טומ ןגעוו

 .ןיבור הקבר) ""עיצַאּפוקֶָא רעשטַײד רעד תעב גנורעקלעפַאב רעשידַיי רעד ןופ
 ייניא .ּפ .וא ;1943 ,'טקָא 28 ,טײקיויא ,שסיװָאסַאנ .מ 1942 ,'גיוא 5 ,טיקיניא ,װָאניסונ .י

 ;1948 ,ינוי 10 ,טיקינײא ,ןיבור הקבר ;1945 ,יאמ 26 ,טיײיקינײא ,װָארינשוק .א ;194 ,'בעפ ןצ ,טייק

 .1951 יַאמ ,טפנוקוצ ,בילטָאג .י .נ ;10'11 ז"ז ,ןוז רעד ףיוא טולב ,ךַײרנַײװ .ה

 רעדָא ,ווָאקרעצ ַאיַאלעב) ןבל-הדש ןיא !בעג -- ( ? -- 1887) -- חרדז ,גרעבנירנ
 טשרעוצ טָאה רעבָא ,דמלמ ַא ןעוועג .ענַיַארקוא ,טנגעג רעוועיק ,(האמוטדץרַאװש
 םעד ןטלַאהסיוא ןכָאנ ןוא ,ןרעטסקע ןַא ןרָאװעג ךָאנרעד ,םידומיל עשידִיי טנרעלעג
 -קעלַאיַײנ) עװַאלוּפ ןיא טוטיטסניא ןשימָאנָארגַא םעד ןיא טרידוטש ןעמַאזקע-ערוטַאמ
 טמיטשַאב ,1917 ןיא ,עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעשיטסיװעשלָאב רעד ךָאנ .(עירדנַאס
 ירוברעטעּפ) רעקידנופצ, רעד ןופ טסנוק ןוא גנודליב רַאפ רַאסימָאק ַא יו ןרָאװעג
 יליב רַאפ רַאסימָאק-סקלָאפ םעד ןופ טנַאה עטכער יד ןעוועג זיא ןוא ,"ענומָאק (רעג

--459-- 



 ץ גָאר לטַאּפ ר עדנַאסקעלַא

 -ָאק ןשידִיי ןופ טעברַא רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה .יקסרַאשטַאנול .א גנוד

 רעשיגָאגַאדעּפ ןוא רעשימעדַאקַא טימ ןבעגעגּפָא ןצנַאג ןיא ךיז רעטעּפש .טַאירַאסימ

 קירוצ המחלימ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב .עטכישעג ןופ רָאסעּפָארּפ ַא יו ,טעברַא

 עיסימָאק רעשירָאטסיה רעד ןופ דילגטימ ַא יו ,טעברַא רעשידִַיי ןיא קיטעט ןרָאװעג

 וצ ליצ םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,עװקסָאמ ןיא טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא ןשידִיי םַײב

 ןיא םינינע עשידִיי ןגעוו ןעלקיטרַא טקורדעג .ןדַיי ףיוא תופידר עשיצַאנ יד ןשרָאפ

 רעד ףיוא ןטסינויצ יד :ןרושָארב יד ץזָאלעגסױרַא טָאה 'ג .טייקינייא רעװקסָאמ רעד

 ,ב"טּפ ,ןעיטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשידִיי ןוא ,ז"ז 232 ,1918 ,ב"טּפ ,סַאג רעשידִיי

 סָאד (ןייטשנאמיד .ש ןוא רעדניבכוב .נ טימ םענייא ןיא) :טריטקַאדער טָאה ,9

 םולש ןוא רעדניבכוב םוחנ טימ םענייא ןיא ;ז"ז 95 ,1918 ,ב"טּפ ,ןגַארפ-רוטלוק ב"מז

 ;ןרעמונילּפָאט 2 זיולב סױרַא) ז"ז 20 ,1918 ,ב"טּפ ,עמיטש עַײרפ יד --- טרָאּפָאּפַאר

 ןוא ףמַאק :(ןרעמונ 2) 1918 ,ב"טּפ ,ענומָאק יד -- טרָאּפָאּפַאר םולש טימ םענייא ןיא

 ,קסנימ ,טלעוו עַײרפ יד ןוא ,(ועַיק -- רעט2 ,ב"טּפ -- רעמונ רעט1) 1919 ,ןבעל

 ,1920 ,דַארגָארטעּפ ,(רעדניבכוב םוחנ טימ םענייא ןיא) טלעוו יד ;ןרעמונ 5) 9

 -מוא זיא לרוג רעקידרעטַײװ ןַײז ((סױרַא טשינ רעמ ,271 רעמונ רעטלּפָאט) ז"ז 0

 ,1948 טניז טנַאקַאב
 רעד ןופ עטכישעג רעד ןוצ ןלַאירעטַאמ ןוא ןדויטע ,קושטבַא .א ;| 'ב ,ןַאקיסקעל ,ןצזייר .ז

 ,'נאי 28 ,יי'נ ,פיימ ,ןָאקשריה .צ ;23:220 זייז ,1934 ,װָאקרַאכ ,דנַאברַאפנטַאר ןיא רוטַארעטיל רעשידי

 קילדנעצרָאי ַא ,ינרַאשט .ד ;1942 ,ינוי 17 ,עװקסָאמ ,טייקינייא ,"טלעװ רעד רָאג ןופ ןדַיי יד וצ+ 5

 ,טייקינייא ,"טעטימַאק ןשיטסישַאפיטנא םַײב עיסימָאק עשירָאטסיה, ;299-298 זייז ,1943 ,ייינ ,ַאזַע
 .1946 ,ץרעמ 2 ,עװקסָאמ

 -הָאמ ,רבָאב ןיא !בעג -- (1944 ,ינוי -- 1869) -- (ינועמש) ןועמש ,ןיבָאד
 -ץעּפש טָאה .ארמג טנרעלעג רָאי 15 זיב .החּפשימ רעמערָא רעייז ַא ןיא ,טנגעג רעוועל

 ךָאנרעד טָאה .ןרעטסקע ןַא יװ טנרעלעג .טנגעג רעוועַיק ,ןוסרָאק ןיא טניוװעג רעט

 -לַאהכוב ַא יו טעברַאעג טָאה ,ןויצ בבוח ַא ןעוועג זיא ,סעדָא ןיא רָאי 3 טכַארברַאפ

 -רַאפ וצ טכוזעג 'ד טָאה -- שיטילָאּפ .רערעל ףיוא ןעמַאזקע ןטלַאהעגסיױא ןוא ,רעט

 -ירעטַאקעי ןיא ןדנירג ךרוד ,ןעגנוגעווַאב עשיטסילַאיצָאס ןוא עשיטסינויצ ןקיניײא

 סעדָא ןיא ץנערעפנָאק ַא תעב ,1904 .עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ-ילעוּפ ַא ווַאלסָאנ

 ,(ס"ס) ןטסילַאיצַָאס-ןטסינויצ ײטרַאּפ יד טעדנירגעג רע טָאה סעיצַאזינַאגרָא-צ"ּפ ןופ

 ןיא .ײטרַאּפ רעַײנ רעד ןופ ףורפיוא םעד ןבירשעגנָא טָאה ןוא ,ק"צ ןיא ןַײרַא זיא

 רעקסלעגנַאכרַא ןיא גנוקישרַאפ וצ טּפשימרַאפ ןוא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה 7

 ןרָאפוצסױרַא טביולרעד ,דנַאטשוצ:טנוזעג ןַײז בילוצ ,םיא ןעמ טָאה 1908 ןיא .'בוג

 .טסידנוב ַא יו וועַיק ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1911 ןיא .דנַאלסיױא ןייק

 -טָאטש רעד ןופ ןַאמטַאר ןוא טַאר:ײטרַאּפ ןשידנוב ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא

 -עלמוא) עטשרע יד טעדנירגעג ,טעברַא-רוטלוק טימ ןבעגעגּפָא ךס ַא ךיז טָאה ,עמוד

 רעד וצ זיב רערעל ןעוועג זיא רע ּוװ ,עקוועימעד ןיא לוש עכעלטלעוו:שידִיי (עלַאג
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 תוכ למייגור ה .עש יט צ װַא ס יד

 רעטעּפש ,"עגיל:רוטלוק, יד ןפַאש ןפלָאהעג רע טָאה םעד ךָאנ דלַאב .עיצולָאװעד

 -עּפ ןשידִיי ןיא רָאטקעל ,"עגיל-רוטלוק; רעטריזינומָאק רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג

 -זעג, ןיא קיטעט ,"דרעזעג, ןופ טַארילַארטנעצ ןופ דילגטימ ,םוקינכעט ןשיגָאגַאד

 -קוא רעד ַײב רוטלוק רעשידַיי רַאפ ערדעטַאק רעד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג ןוא ,"טלוק

 ןַײז ןָאטעג רע טָאה ,שטנעמסקלָאפ רעקיצרַאה ַא .עימעדַאקַא-סטפַאשנסיװ רעשינַיַאר

 טשינ זיא סע .הדובע עקילייה ןימ ַא סעּפע יו ,טעברַא עשירַארעטיל ןוא עשיגָאגַאדעּפ

 ּוו ,טוטיטסניא-רערעל ןוא םוקינכעטדעּפ ןייא ןייק וועיק ןיא רעטעּפש ךיוא ןעוועג

 ןטרָאד רע טָאה רקיע רעד .לַאנָאסרעּפ-רערעל םענופ שארב ןענַאטשעג טשינ זיא רע

 ,םעד ץוח .רוטַארעטיל עשידַיי:שיטעװָאס עַײנ יד ןוא רעקיסַאלק עשידִיי יד טנרעלעג

 ןשידִיי רעוועיק םענופ טעברַא רעשיטסיווגניל רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז רע טָאה

 יעפער ןַײז טקורדעגּפָא ןטסינויצ יד ןבָאה ,ןסיוװ ןַײז ןָא .טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ

 זַא ,ןבירשעג טָאה ןָאסלענעצַאק לרעב) ץראה תלואג ט"א דנָאפ-לַאנָאיצַאנ ןגעוו טַאר

 ןעמָארגָאּפ עשידִיי יד ענַײז רושָארב ַא (עמעט רעד ףיא טפירש עטסעב יד זיא יז

 -ישרעד טשינ זיא רָאנ ,טצעזעגסיוא ןעוועג ןיוש 1905 ןיא זיא גנוטַײדַאב רעייז ןוי

 ןעלקיטרַא-תונורכיז טקורדעג טָאה 'ד .ַײרעקורד רעד ןופ לַאפכרוד םעד תמחמ ןענ

 ,ע"וע ןופ קנעדנַָא םוצ ב"מז םעניא ,ןפַאש ןוא רעטקַארַאכ ,ןבעל סמכילע-םולש ןגעיו

 -272 ז"ז ,1941 ,עװקסָאמ ,שיטעווָאס ב"מז ןופ 12 דנַאב-ע"ש ןלעיצעּפס םעניא ןוא

 -ער רעשיטקַאפ רעד ןעוועג זיא .טצעזעגרעביא ןוא טריטקַאדער ךס ַא טָאה רע .9

 .(1907 ,ענליוו ,1906 ,וועיק) עמיטש-סקלַאפ יד ןַאגרָא-שדוח ןשיטסימייס ןופ רָאטקַאד

 -לוק, ג"פ ןופ רָאטקַאדער ןוא גנוטַײצ -סקלָאפ רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 םעד יסייפ לטָאמ סע"ש קעטָאילביב-טנגוי רעד רַאפ טעברַאַאב ךיוא טָאה ."עגיל-רוט

 ןיא ןעלקיטרַא ךס ַא טקורדעג טָאה .ישילשה ןימינב תועסמ סעלעדנעמ ןוא סנוװ

 יד ןיא ,ןגָארפ-טַײצ ,עמיטש עטלַא יד ,עמיטש יד ב"מז יד ןיא ,עמיטש-סקלָאפ רעד

 -טימ עשרַאװו ןיא 'ד טָאה 1914 ןיא ןבעל עַײנ סָאד ןוא טפַאשנסיוװ ןוא ןבעל שז"ה

 ,גנוטַײצ-סקלָאפ רעד ןיא -- עיצולָאװער רעד ךָאנ .(דנַײרפ רעד) ןבעל ןיא טעברַאעג

 רָאטקַאדער רעשיטקַאפ רעד ןעוועג רע זיא 1920-1918 ןיא ,ןבעל ןוא לוש שז"ח ןיא

 רעד סניװַאלעש .י .ק :טצעזעגרעביא ךיוא טָאה .וװעַיק ,ןיטעלויב ןשיגָאגַאדעט ןופ

 -קרָאמ ןופ תיב ףלַא סָאנרעּפַאּפ .* ;1925 ,וועיק ,ייטרַאפ ןַײז ןוא םָאלקירעטעברצ

 ,1926 ,וושיק ,םזילַאיצָאס רעכעלטפַאשנסיװ ,עימָאנָאקש עשיטילָאּפ ,עיפָאסָאליפ ,םזיס

 -ַאד ןגעוו ןרושָארב ספיטש .נ ןוא ,עיצַארעּפָאָאק רעביא ןרושָארב עכעלטע .ז"ז 234

 .ןיקסוועש

 ןיא ,ןאמגערב .י ןוא ןאמטוג .יכ ,בראפרעבליז יֿב ;756:130 ז"ז ,1 'ב ,ןָאקיסקעל ,ןעזייר .ז

 ,1 'מונ ,טנַארפכַארפש ןפא ;78 ,48 ,13 ז"ז ,סקנפ רעטעברא רעשידיי ;1 'ב ,סקנפ רעטיור ,ב"נטז

 ,טייקינייא ,(--) ;1935 ,4 3 'מונ ,גנוטַאראביךארפש רעשיזַיי רעשיניארקוא רעד ןגעװו 34 ,ווצליק

 ,במָאלָאג .א ;לטעצכוז ,1956 ,ָא'שיצ זיב סעלַאקש ןוא רוח ןופ ,ןַאדזַאק .ש .ח ;1911 ,8 ינוי ,עװקסַאמ

 .101 'ז ,7 ,עקיסקעינ ,גנויצרעד רעשידִיי ןופ עטכישעג רָאי
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 ץג אר עמָאפ ר עדנַא סק עלַא

 רעצוװעלָארק ,ןיטומ ףרָאד ןיא 'בעג -- (? -- 1883 -- לאקוחי ,ןישורבַאד
 ןופ טמַאטשעג טָאה ,רחוס-דלַאװ ַא ,השמ ,רעטָאפ ןַײז .טנגעג רעוװָאגינרעשט ,ןָאיַאר

 ןוא ,םיקסוּפ ןוא ס"ש םידמלמ ַײב טנרעלעג טָאה .ןָאיַאר רעוװעליהָאמ ,ןירדעשטש

 טָאה ,זירַאּפ ןייק ןרָאפעג רע זיא 1902 ןיא .שיסור ןוא שיערבעה ךיוא קיטַײצכַײלג

 .ענָאברָאס רעד ןיא ךָאנרעד ןוא ,לושכיוה רעשיסור רעַײרפ רעד ןיא טרידוטש טרָאד

 ןכָאנ .ײטרַאּפס"ס רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעזירַאּפ רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג זיא

 ךיז םײהַא ןעמוקעג 1909 ןיא רע זיא ,טעטלוקַאפ ןשידירוי ןפיוא ןעמַאזקע ןבענּפָא

 ,טייקנַארק-סופ רעטסנרע ןַא ףיוא ןרָאװעג קנַארק ןטרָאד זיא רע .ןרעטלע יד טימ ןעז

 ןיא .םירק ןיא בור'ס טכַארברַאפ ךָאנרעד ןוא ,1912 זיב וועִיק ןיא טעב וצ ןגעלעג

 רעד ןיא קיטעט ןרָאװעג רע זיא 1917 ןיא .װעַיק ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה 6

 -יל-רוטלוק, רעד ןופ סרעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא .?ײטרַאּפ רעטקינייארַאפ,

 רעשידִיי ןופ רערעל ןעוועג זיא .ָארויב-ריפסיוא ןופ ןוא ק"צ ריא ןופ דילגטימ ,"עג

 ןוא ,רַאנימעס-רערעל ןיא טעטיסרעווינוא-סקלָאפ ןשהכולמ ןשידִיי ןיא רוטַארעטיל

 -עגנָא 'ד טָאה טייקיטעט עשירַארעטיל ןַײז ןטלַאטשנַאןרעל ערעכעה ערעדנַא ןיא

 ןיפ .ןילטייצ ללה ןופ ר"א ,טַאלבנעכָאװ ןיא -- שידַיי ףיוא ןוא ,הריפצה ןיא ןביוה

 ץשידִיי שקיטרָאד יד ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע ּוװ ,עװקסָאמ ןיא טניֹווװעג ןָא 0

 .'רעבַײרש רעשידַיי רעטשרע רעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג ןזיא .ןטלַאטשנַא-רוטלוק

 -קעל ןטלַאהעג ןוא רָאסעּפָארּפ לטיט םעד ןעמוקַאב טָאה .עװקסָאמ ןיא עיצַאזינַאגרָא

 רַאפ טימעדַאקַא רעלַאיצָאס רעד ןיא ;רעקלעפ-ברעמ יד רַאפ טעטיסרעווינוא ןיא סעיצ

 רעד ןופ עידוטס-רעטַאעט רעד ןיא ;רעטַאעט-רעמַאק ןשהכולמ ןשידִיי ןיא ;גנויצרעד

 יד .ַא"א ,טעטיסרעוװינוא רעװקסָאמ ןטייווצ ןופ רָאטקעס ןשידִיי ןיא ;עגיל-רוטלוק

 ןופ ,רעבַײרש עשידִיי-שיטעווָאס יד ןגעוו ,רעקיסַאלק עשידִיי יד ןגעוו ןבירשעג טָאה

 ןשידִיי ןרַאפ ןָאטעגפיוא ךס ַא רע טָאה ,גרוטַאמַארד ַא יו .עטסגנִיי יד זיב עטסטלע יד

 -עצס טעברַאַאב רע טָאה ,ןליּפש ענעגייא יד ץוח ַא .עװקסָאמ ןיא רעטַאעט-הכולמ

 ןימינב תועסמ :יװ ,ַא"א ,ןדַאפדלָאג .םכילע-םולש ,עלעדנעמ ןופ קרעװ ייר ַא שינ

 ןרעהעג ן"יד .ַא"א ,טָאבעג עטנעצ סָאד ,ןירעכַאמפושעיכ יד ,ךעלעטניפ ַײרד ,ישילשה

 -יגַאיזעיצנעדנעט ןענַײז סָאװ ,רעדניק רַאפ ןליּפש עניילק ןוא סרעטקַאניײא ךס ַא ךיוא

 -עריטעווָאס רעד ןופ ןרָאװעג טנױלַאב רע זיא ,19239 ,ץרעמ ןטס21 םעד .שירָאטַאט

 -קיװטנַא םעניא ןטסנידרַאפ עטנכייצעגסיוא רַאפ, ,"ןכייצ-ןרע, ןעדרָא ןטימ גנוריג

 רע זיא המחלימ-טלעוו רעטייוצ רעד תעשב ."טסנוק עלַארטַאעט עשיטעווָאס יד ןעל

 ןשידִיי םענופ דילגטימ רעקידנריפ ַא ןעוועג זיא .ןַאטסיקעבזוא ןייק ןרָאװעג טרַיוקַאװע

 ךָאנ .עיסימָאק רעשירָאטסיה רעד ןופ טרפב ,עװקסָאמ ןיא טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא

 ןלַאפעג ןענַײז סָאװ רעבַײרש עשידַיי יד ןגעוו ןבירשעג ךס ַא רע טָאה המחלימ רעד

 טריטסערַא 1948 ףוס םיא ןעמ טָאה ,תועידי עטקורדעג טיול .רעדלעפטכַאלש יד ףיוא

 םענופ רעוט ענעזעוועג ןוא סרעבַײרש עשידַיי:שיטעװָאס ערעדנַא ךס ַא טימ ןעמַאזוצ

--.462-- 



 תו כ למייגור ה :עצשיט עװַא ס יד

 1955 ןיא טָאה רֶע זַא ןוא ,טקישרַאפ ךָאנרעד ,טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא ןשידיי

 ,תומושנ עדנעקנעב :םערָאפכוב ןיא .רעגַאל-ףָארטש ןשיטעווָאס ַא ןיא ןענופעג ךָאנ ךיז

 ,1914 ,וועַיק ,עקרתסא ;זײז 64 ,1912 ,ענליוו ,רעדליב ,סרעטקַאניײא ,רעדיל גנולמַאז ַא

 ,ב"טּפ ,עסעיּפ -רעדניק ,ןטרָאג ןיא ;1914 .ענליוו ,עמַארד ,ןכַאוו ןליפעג ןעוו :זיז 2

 ןיא ,עסעיּפ -רעדניק ,םולח ַא טימ השעמ ַא ;(1918 ,וועיק ,עגַאלפױא עט2) ,5

 עטייווצ) ז"ז 44 ,1921 ,וועִיק ,ןטכַאנרַאפ ;ז"ז 20 ,1919 ,וועִיק ,ןיײטשפָאה .ד טימ םענייא

 ;ז"ז 16 ,1921 ,ענליוו ,רעדיל:רעדניק ,ןגער ַא טימ ןוז ַא ;(1921 ,שזדָאל ,עגַאלפיוא

 ןיא טַאקַאלּפ-טנגוי ,רעַײּפ רעד טָאג ;ז"ז 28 ,1921 ,וועַיק ,דויטע ,קָאלב רעזנַאסקעלַא

 -רעביא ןַא ;ז"ז 135 ,1922 ,ווװעִיק ,גנַאגנעקנַאדעג ;ז"ז 20 ,192 ,עװקסָאמ ,רעדליב ַײרד

 -1922 ,עשרַאװ :סעגַאלפיוא 2) ז"ז 185 ,1922 ,וועָיק ,סיַאט 'סנַארפ לָאטַאנַא ןופ גנוצעז

 סלַאהטסנַאמּפָאה ,רעטיױוצ רעד פיליפ סנרַאהרעװ לימע טצעזעגרעביא טָאה ;(3

 -סָאמ ,גנוריזינעצסניא ,גרַאוװגנוי ;ַא"א ,רעדנעלסיוא רעד ןַאה סָאגוה ;גינעק סּפידע

 ,ָאגוה רָאטקיװ ןופ שָארווַאג ;(רעװלוּפ .א ןופ ןטָאנ ןייא טסילש) יז 30 ,1927 ,עויק

 -ליב 2 ןיא עסעיּפדָארגַא ,לרייב ַא םורַא ;ז"ז 64 ,1927 ,עװקסָאמ ,שידִיי ןיא טעברַאַאב

 -רעד ,עניב רעד רַאפ ;ז"ז 63 ,1929 ,ווָאקרַאכ ,ןבעל-דרע :ז"ז 54 ,1928 ,עװקסָאמ ,רעד

 ;ז"ז 1236 ,1929 ,עװקסָאמ ,יקסוועילֶא .ב טימ םענייא ןיא ,רעדיל ,ןסעיּפ ,ןעגנולייצ

 עסעיּפ-רעדניק ,עלעדיירפ ;1929 ,עװקסָאמ ,גנולייצרעד-רעדניק ,טַאמרַאה עקה:עמ

 קורדּפָא-טַארַאּפעס ,עיגרוטַאמַארד סמכילע םולש ;ז"ז 29 ,1927 ,וװָאקרַאכ ,ןטקַא 3 ןיא

 ,קסנימ ,ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ,טייג טכירעג רעד ;1929 ,קסנימ ,372 'ב ,טפירזעטַײצ ןופ

 ,רעטַאעט-רעדניק ;ז"ז 58 ,1931 ,קסנימ ,ןטקַא 3 ןיא עסעיּפ ,ןמס62 ןפָא ;ז"ז 79 ,0

 ,עװקסָאמ ,ןעלקיטרַא עשיטירק-שירַארעטיל ,יוברעביא ןיא ;ז"ז 47 ,1931 ,קסנימ

 1932 ,עװקסָאמ ,ןשטעקס ןוא סרעטקַאנײא ,רעטַאעט רעשיטריוװלָאק ;ז"ז 293 ,2

 עשיטעווָאס ;ז"ז 55 ,1932 ,עװקסָאמ ,ןעגנונעכייצרַאפ ,רעדניק עשיטריוולָאק ;זיז 0

 -קַא רעד סלעָאכימ ;ז"ז 184 ,1937 ,עװקסָאמ ,ןסעיפ ;ז"ז 165 ,1925 ,עװקסָאמ ,גנוטכיד

 ,1942 ,עװקסָאמ .,ןעגנונעכייצרַאפ ,ןועטנעמ ערעזדנוא ;ז"ז 128 ,1940 ,עװקסָאמ ,רָאיט

 -סקלָאפ וצ טרָאװרָאפ ;ז"ז 29 ,1943 ,עװקסָאמ ,ןעגנונעכייצרַאפ ,רעצרעה עסייה ;זיז 0

 ,עװקסָאמ ,(דימשרעּפוק .ש ןופ טלמַאזעג) המחלימ רעשידנעלרעטָאפ רעד ןיפ רעדיל

 :טלעטשעגפיונוצ טָאה .ז"ז 341 ,1947 ,עװקסָאמ ,ןָאסלעגרעב דיוד ;ז"ז 32 ,4

 -ַאר .י טימ םענייא ןיא) רוטַארעטיל רעשידִיי רעשיטעווָאס רעד ןופ רעטַאמַאלקעד

 ,(יקצידוי .א טימ םענייא ןיא) רעדיל-סקלָאפ עשידִיי ;ז"ז 410 ,1924 ,עװקסָאמ ,(ןיב

 -ער טָאה .1947 .עװקסָאמ ,(שיסור) רעדילסקלָאפ עשידִיי ;ז"ז 486 ,1940 ,עװקסָאמ

 יד ;"עגיל-רוטלוק, ג"פ רעוועיק םענופ סעבַאגסוא טריטקַאדערטימ ןוא טריטקאד

 -1918 ,סנגייא ב"מז יד ;1928-1927 ,רענָאיפ ;1923 ,גנַאלק גנילק ףלַאנרושז-רעדניק

 ;1923:1922 ,עװקסָאמ ,םָארטש ב"מז 4 ;1919 ,טלעוו רעכיב ;1919 ,גנַאגפיא 0

 טלעטשעגפיונוצ ,וירב עטליױועגסיוא -- םכילע-םולש ;1925 ,1 'מונ דרעַײנ ב"מז
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 ץ נָאר עטמָאּפ ר עדגַא סק לא

 ,1948:1942 ,טייקינייא גנוטַײצ רעווקסָאמ יד ;1941 ,עװקסָאמ ,לעדָאנ-ןַאמלטימ ןוּכ

 זיא ,ןָאזרעדָארב םירמ-ענייש ןופ טכירַאב ַא טול .ןלַאנרושז ןוא רעכיב ערעדנַא ןיא

 -ַאבמוא -- טיט ןופ עטַאד .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשיטעווָאס ַא ןיא ןברָאטשעג 'ד

 .טנַאק

 ךײז ,1 'ב ,רעטאעט ןשיוִיי ןופ ןָצקיסקעל ,גַײװצרַעבליז .ז ;655 'ז ,1 'ב ,ןָאקיטקעל ,ןעזייר .ז

 -סיוא .נ ;428:425 ז"ז ,1922 ,עשיראװ ,רעבָאטקָאיילוי ,5:4 'מונ ,טלעװירעכיב ,רעגינ .ש ((7

 ,רעטַאעטירעמַאק רעׂשיזַי רעשהכו?מ רָאי ףניפ ,װָאקַאװטיל .מ ;1923 ,4 'מונ ,םָארטש ,רעדנעל

 יקצַאש .י ר"ד ;1926 ,עװקסָאמ ,רעטַאעט רערענָאיצולָאװער רעד ,יקסרימָאבויל .י ;1924 ,עװקסָאמ

 ןיא רעטַאעט ןשיזיי ןופ עטכישעג רעד ראפ ויכרַא ,(1927 ,װעיק ,ךוב'רעטאעט ןגעװ עיזנעצער)

 -ידְיי רעד ןופ עטכישעג רעז וצ ן?ַאירעטַאמ ןוא ןדויטע ,קישטבא .א ;466:465 ז"ז ,1 'ב ,עמַארד

 4268 ,140 ,139,90:844 ,5ו ,50 ,25'47 ז"ז ,1931 ,װָאקרַאכ ,רסספ ןיא גנוגעװַאבירוטַארעטיל רעש

 דרָא רעבַײרש סקעז ,ןײטשנקלָאװ .ד :1934 ,עשרַאװ ,5 'מונ ,רעטעלב עשירַארעטיל ,ןַאמלוש .א

 ;1947 ,ץרעמ 23 ,עװקסָאמ ,טיײקינײא -- "סעמע רעד, ג"פ-הכולמ םעניא, ;1940 ,װעַיק ,סרעגערט

 ,1951 ,א"ב ,דנאלטיוא ,ינודקומ .א ; 250 'ז ,1918 ,ייינ ,םולש ןוא המחלינ ןשיװצ עּפָאריײא ,קיװָאנ .ּפ

 ;װ'יא 106 ז"ז ,1952 ,י'נ ,8 'מונ ,רעכיבלמאז ,ןישורבָאד .י ןופ ושָאטַאּפַא .י וצ ווירב ;2607259 זייז

 -רעדָארב .מ .ש ;1955 'צשד 10 ,י"נ ,גָאט ,קיװייל .ה ;1955 ,'װָאנ ןטס23 ,סטרעװרַאפ ןוא שז"מיגַאט

 .1958 יִנַאי 3 ,יינ ,שז"מיגָאט ,ןָאז

 .שטיווָארעײמ לאינד ןופ ןעמָאנ רעשירַארעטיל -- (1941 --1900) -- .מ ,לעינַאד
 .הרות-:דומלת ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,החּפשימ רעמערָא ןַא ַײב ,קסניווד ןיא 'בעג

 -עגנָא ןַא ,רעטעברַא ןַא יו ,טעטש ךס ַא ןיא ןעוועגסיוא .ןטעברַא קעװַא גנוי רעייז

 -טלעוו רעטשרע רעד בילוצ רעזָאלמייה) ?ץעינעשזעב , ַא יו .רערעל ַא ןוא רעטלעטש

 ןייק ןרָאפעגרעבירַא 1921 ןיא .לַארוא ןפיוא ןרָאװעג לגלוגמ 1917 ןיא ,(המחלימ

 טקידנערַאמ רעטעּפש .גנויצרעד רַאפ עימעדַאקַא רעד ןיא טנרעלעג ןטרָאד .עװקסָאמ

 -רעד זיא 1924 ןיא .טעטיסרעויינוא רעוװקסָאמ ןטייווצ םַײב גנולײטּפָא-רוטארעטיל יד

 טָאה סָאװ ,ַאזַא טַײצ ַא ןיא גנולייצרעד ערעסערג ,עטשרע ןַײז לַאנרושז ַא ןיא ןעניש

 ןיא .סעיצַאזינַאגרָא-ףליה ערעייז ןיא "סעצנעשזעב , יד ,טַײצ-המחלימ יד טלדנַאהַאב

 רעד ןופ עלָאר רעד ןגעװ ,לעווש ןפיוא ןעגנולייצרעד ךוב ןַײז ןענישרעד זיא 8

 ךיוא ןענַײז ןטרָאד .עיצולָאװער רעד ןיא ,רעלטסניק םענופ רעדָא ,עיצנעגילעטניא

 -וא ַאקסװַאּפָאּפ ?סעװַאלּפָאּפ; רענליוו יד ןגעוו ךעלטיּפַאק עטנַאסערעטניא ןַארַאפ

 רע .סילוי עלעװָאנ ןַײז טקורדעגּפָא רע טָאה 1920 ןיא .(ענליוו ןיא סַאג ַא -- ַאציל

 -טעויָאס ןיא ןרָאװעג טליּפשעג לָאמ ךס ַא זיא יז ןוא טריזיטַאמַארד ךָאנרעד יז טָאה

 ןיא טלעטשעגקעװַא םיא טָאה ךוב עקיזָאד סָאד .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא דנַאלסיר

 -רַא רעגליו רעד -- עמעט יד .רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעייר עטשרע יד

 רעשיגַארט רעד ןוא ,שטיוועילעמיש סילוי רעריפ ןַײז טימ ,1919 ןיא טַָאר-רעטעב

 -ץזָארּפ עקיטכיוו ערעדנַא ְךָאנ ןבירשעגנָא טָאה 'ד .רענעמטַאר 6 יד טימ דָאזיּפע

 -ַאעט עשיטעווָאס ךס ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענַײז סָאװ ,סעמַארד ךיוא יוו ,קרעוו

 ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא יו ,סרעט
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 תוכ למי גור ה 4.צש יט ע װַא ס יד

 ,לעוװע ןפיוא ;ז"ז 16 ,1928 ,ץעוװװקסָאמ ,עיניל רעטעביז רעד ףיוא :םרָאפכוב ןיא

 -רעב עקבייל ;ז"ז 32 ,1928 ,עװקסָאמ ,לסיפמורק לדיווָאד ;ז"ז 112 ,1928 ,עװקסָאמ

 ,טעטשרָאפ ;ז"ז 183 ,1929 ,וװָאקרַאכ ,ַאזַא טַײצ ַא ןיא ;ז"ז 29 ,1929 ,ווָאקרַאכ ,קישטניל

 -ַארט עשַיָארעה ,(סילוי) געט 4 ;ז"ז 151 ,1930 ,װעַיק ,םילוי ;ז"ז 289 ,19320 ,ווָאקרַאכ

 ;(טש"פ יד ןיא ךיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא) ז"ז 71 ,1932 ,קסנימ ,ןטקַא ַײרד ןיא עידעג

 ,1932 ,וָאקרַאכ ,טצנַאט סעוװַאלּפָאפ ;ז"ז 98 ,1932 ,ווָאקרַאכ ,ןרעיוט עשידַָאווַאז וצ

 430 ,1933 ,וָאקרַאכ ,קרעוו ענעבילקעג ;ז"ז 24 ,1932 ,ווָאקרַאכ ,דַאירטַָא רעד ;ז"ז 3

 ,טיורב ןוא רעליש ;ז"ז 149 ,1933 ,עװקסָאמ ,לוש רעד רַאפ ,שינעעשעג סילוי ;זײיז

 -רעדניק ,טדערעג טָאה יקרָאג ;זײז 64 ,1936 ,וועִיק ,ןעגנולייצרעד ;1932 ,וועַיק ,עמַארד

 (גרעבנעטוג ןַאהָאי) ,טנַאידעמָאק ןוא רעדניפרעד ;ז"ז 19 ,1936 .סעדָא ,גנולייצרעד

 ,שטַאּפָאק עקמַאיז :סעמַארד ענַײז) ןָא ךיז טבייה ליפש יד ;ז"ז 91 ,1937 ,וועִיק ,עמַארד

 ,טַײהדניק ענעדלָאג ןַײמ ;ז"ז 210 ,1937 ,עװקסָאמ ,(געט 4 ,טנַאידעמָאק ןוא רעדניפרעז

 ,עװקסָאמ ,ןעגנולייצרעד ,רעגערטוירב רעשידלעה רעד ;ז"ז 201 ,1939 ,עװקסָאמ

 ,ומיימ המלש ;(לעװש ןפיוא ,סילוי) 1940 ,עװקסָאמ ,'ב 2 ,קרעוו עלַא ;ז"ז 42 ,0

 .1941 ,עװקסָאמ ,עמַארד
 יַײצ סקלָאפ (טַאּפ בקעי) .פ .י :180:159 זייז ,1926 ,עװקסָאמ ,2 'ב ,ורמוא ןיא ,וָאקַאװטיל .מ

 .מ, 1159:137 ז"ז ,1932 ,ץװקסַאמ ,יוברעביא ןיא ,ןישורבָאד .י ;1931 ,ץרעמ ןטס27 ,עשרַאװ ,גנוט

 יץפעש סלעינַאד .מ, :ןיויצ .ה ;1945 ,בעפ 1 ,עװקסָאמ ,טייקינײיא ,(טַײצרָאי ןטפניפ םוצ) לעינַאד
 ןגרָאמ ,ןיגלַא .מ ;137:118 ז"ז ,1932 ,קסנימ ,2:1 'ב ,טנָארפ ןכעלטפַאשנסיװ ןפיוא ,ייגעװ רעשיר
 ,טסעמרַאפ ,יקצירישזימ .מ ;1932 'צעד 16 ,ןטרָאד ,סמארביײא .װ ;1922 ,'װָאנ 20 ,י'נ ,טַײהַײרּב

 ,יובפיוא ,יַאטיק .מ ;1937 ,ןַאשזדיבָאריב ,2 'מונ ,טסָאּפרָאפ ,ןָאסלעגרעב .ד ;1937 ,לירּפַא ,װָאקרַאכ

 ,רעלדָא רעדענעק ,בילטָאג .י .נ ;1941 ,ץרעמ 8 ,עקיסקעמ ,געװ רעד ,ןַאמטוג .א ;1941 ,ינוי ,עגיר
 .("...רוכזי, ןיא םיא ןגעװ לקיטרַא ןעז) .1953 ,ץרעמ 0

 ,עקייליוװ ןבעל ,עיליא ןיא 'בעג --( ? -- 1898 'טפעס) -- הדוהי ,קַאדרַאד
 ןיא טנרעלעג 1914:1911 .בר ןעוועג זיא ,לאומש 'ר ,רעטָאפ ןַײז ווו ,טנגעג רענליוו

 ,קסנימ ןיא רָאי ייווצ טכַארברַאפ המחלימ:טלעוו רעטשרע רעד תעב .הבישי רערימ

 ןוא טעטש ייר ַא ןיא ןלושסקלָאפ עשיערבעה טריזינַאגרָא טָאה ןוא רערעל ַא ןעוועג

 -סערַא םיא ןעמ טָאה ,עיליא ןייק ןַײרַא זיא רעטילימ עשיליוּפ סָאד ןעוו .ךעלטעטש

 וצ םיִא ןעגנולעג זיא רעטעּפש םישדח ריפ .גרעבמעל ןייק טּפעלשרַאפ ןוא טרימ

 1921 ןיא רע זיא ,ןקַאילָאּפ יד רעטנוא רעמ ןבַײלב טלָאװעג טשינ טָאה רע .ןעַײרּפַאב

 רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא רע זיא ןטרָאד .קסנימ רעשיטעווָאס רעד ןיא ןרָאפעגרעבירַא

 -עוװַאס יד ןפלָאהעג ןוא טעטיסרעווינוא ןַא טקידנעעג רעטעּפש טָאה .ײמרַא רעטיור

 ַאדעּפ רַאפ סרוק ןשיטַאמעטסיס ַא ןופ רבחמ רעד ןעוועג זיא 'ד .ןלוש עשידַיי-שיט

 .שידַיי ןיא קיגָאג

 ןופ סרעוט יד ןופ ץנערעפנָאק עטייווצ יד, :ןטעברַא ערעסערג ןוא םרָאפכוב ןיא

 ,2 'מונ ,לוש רעַײנ רעד וצ ןגעוו יד ףיא -- "קסנימ ןיא רעזַײה-רעדניק עשידִיי יד
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 צב '1 אר ע3מָאּפ ר עדנַא סקעלַָא

 ,רָאינרעל ןט5 ןרַאפ ךוב-רעטעברַא ,שינעטנעקטפַאשלעזעג ;80778 זיז ,1924 ,עװקסָאמ

 ,(ַא"א ווָארדנַאסקעלַא .ה ,קָאטשמלָאה .ל ,ןיבור .י טימ םענייא ןיא) לייט רעטשרע

 עטצנַאגרעד עטייווצ ,לייט רעטשרש ..שינעטנעקטפַאשלעזעג ;ז"ז 106 ,1928 .קסנימ

 קינטריװלַאק ַא וא רעטעברַא ןַא ןסיוו ףרַאד סָאװ ;ז"ז 111 ,1928 ,קסנימ ,עבַאגסיוא

 -שרע ,קיגָאגַאדעּפ ;ז"ז 44 ,1931 ,קסנימ-װָאקרַאכ-עװקסָאמ ,עיצַאזינכעטילַאפ ןגעו

 -כעט עשינַאגַאדעּפ ןופ ןטנעדוטס רַאפ ,לוש עשינכעטילָאּפ ,עשיטעווָאס יד ,לייט רעט

 .ז"ז 409 ,1931 ,ןטרָאד ,רעטנעצנַאק ןטשרע ןופ סרערעל ןוא סמיקינ

 ,2 'ב ,רעטעלביָאװַיי ,במָאלָאג .א ;53:43 ז"ז, 1928 ,טקָאלוי ,ךַארּפש עשידִיי יד ,קַאדַאר .י

 .עיפלעדַאליפ ןיא רעדורב א ןופ עיצַאמרַאפניא ךיוא .2647260 זיז

 -עג 1907 ןיא .ענליוו ןיא 'בעג -- ( ? --1886 לירּפַא 12 -- ןָאעל ,ןַאמשוד
 -גנע ןיא ןוא עיגלעב ןיא רעטעּפש ,זירַאּפ ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןיא רעלפוס ַא ןעוי

 1913 ןיא .ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןופ רעסישזער-ףליהעג ןעוועג 1912 .דנַאל

 ןייק קעװַא 1917 ןיא .ןָאדנָאל ןייק ןרָאפעגקירוצ רעטעּפש ,עניטנעגרַא ןייק ןעמוקעג

 ןיא טעברַאעג 1925-19223 ךשמב .רָאיטקַא ןוא רעסישזער ןעוועג ןטרָאד ןוא דנַאלסיר

 -עגנָא רע טָאה 1924 ןיא .ןזַײרקמַארד ןופ רעריפנָא יו ןבולק-רעטעברַא רעקסנימ

 יד ןיא טריפעגפיוא יז ןוא "?עידטָאנעשז, ןיא טײג לטע עסעיּפ -רעגייטש ַא ןבירש

 טריזינעצסניא ןוא סרעטקַאנײא טצעזעגרעביא ךיוא טָאה .ןבולק-רעטעברַא רעקסנימ

 -ַאמ סעבַאגסיױא עשידָאירעּפ ןיא טקורדעג טָאה .ןזַײרקמַארד יד רַאפ ןעגנולייצרעד

 טיירגעג ןוא ,(1926 ,4:1 ןרעטש) רעטַאעט ןשידִיי ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעט

 עכעלטע ןעוועג ןָא 1925 ןופ ."דנַאלסור ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןגעוו תונורכיז, ךוב ַא

 ןיא עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעשיסורסַײװ רעד ַײב רָאטקעס ןשידִיי ןופ רַאטערקעס רָאי

 צ"ט רעקסנימ רעד ןיא רָאטקַאדער-ליטס ןעוועג ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא .קסנימ

 -ַאמ:סקלָאפ ןוא רעדילסקלָאפ טקורדעג ןוא טעברַאַאב ,טלמַאזעג טָאה .רעֶבָאיװְקַא

 .טנַאקַאב טשינ לרוג ס"'ד זיא המחלימ-טלעוו רעטייווצ רעד טניז .ןלַאירעט

 עשירַארעטיל -- "קסנימ ןיא ןעדַאפדלָאג .ַא, :ןטעברַא ערעסערג ןוא םרָאפכוב ןיא

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג רעטַאעט עשידַיי סָאד זיא, ;1926 ,עשרַאװ ,95 'מונ ,רעטעלב

 -ךַאפ, ,"גנולמַאז:רעדיל -סקלָאפ סנַאמשוד .ל ןופ ,, ;1928 ,13 'מונ ,ןטרָאד ,*?עשרַאוו

 ןשידִיי ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ , ;1928 ,קסנימ ,3-2 'ב ,טפירשטַײצ ,"תונושל

 ,1925 ,קסנימ ,877 'מונ ,טנָארפ ןכעלטפַאשנסיוו ןפַא ,"דנַאלסורסַײװ ןיא רעטאעט

 םענייא ןיא) גנופַאש-סקלָאפ רעשידִיי רעד ןיא ןילַאטס ;(רעדליב טימ) 1947-162 זיז

 רעשיסורסַײװ רעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,ז"ז 96 ,1929 ,ןטרָאד ,(טַאלבנירג .י .מ טימ

 .עימעדַאקַא-טפַאשנסיוװו

 -רעטאעט ענַײמ, ,קינװָאדַאימ .מ ;548 'ז ,1 'ב ,רעטַאעט ןשידִיי ןופ ןַאקיסקעל ,גַײװצרעבליז .ז

 .509 יז ,1930 ,ענליוו ,ויכרַא -- י"יתונורכז
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 תהו כל בדיגור ה 3 9 שי ט ע װָא ס יי ד

 ,עזעבעס ןיא 'בעג -- (1937 -- 1888 'בעפ ופ) -- ןועמש ,ןייטשטנַאמיד
 יד ןיא טנרעלעג .רעכעלב ַא ןעוװעג זיא ,יכדרמ ,רעטָאפ ןַײז .טנגעג רעקסבעטמיוו

 ,םינבר ךס ַא ןופ הכימס ןגָארקעג ,שטיווַאבויל ןוא עקדָאבָאלס ,זלעט ןופ תובישי

 -רַאפ ,1904- 1903 ןרָאי יד ןיא .יקסנעזדָארג רזוע-םייח 'ר ברה ןופ -- ייז ןשיווצ

 ןרידוטש ענליוו ןייק קעװַא זיא .זיורבפיוא ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכ

 טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא .ךעלזַײרק עשיטסילַאיצָאס יד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנַײרַא ןוא

 ןוא שידִַיי ןיא טצעזעגרעביא ןוא טייקיטעט עשירַארעטיל ןַײז ןביוהעגנָא רע טָאה

 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידנעלסור; רעד ןופ םַארגָארּפ יד שיערבעה ןיא

 יד ןיא .(ןמזה רענליוו ןיא 1906 ןיא טכעלטנפערַאפ טסקעט ןשַיערבעה םעד) *ײטרַאּפ

 עג ןוא רוטַארעטיל עלַאגעלמוא ןריטרָאּפסנַארט ןפלָאהעג רע טָאה 19087-1905 ןרָאי

 .קסנימ ןיא טעטימָאק ןקידברעמ-ןופצ ןשיטסיװעשלָאב ןופ יירעקורד רעד ןיא טעברַא

 ןרָאװעג ןוא ץנערעפנָאק-ײטרַאּפ ַא ףיױא עגיר ןיא ןרָאװעג טריטסערַא 1908 ןיא

 .ריביס ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ רע זיא 1913 ןיא .עגרָאטַאק רָאי 5 ףיוא טּפשימרַאפ

 וא דנַאלשטַײד ןייק טשרע וצ ןפָאלטנַא רע זיא המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד ברע

 -ָארטקעלע רַאפ לוש ַא טקידנעעג .קירבַאֿפ ַא ןיא טעברַאעג טָאה .זירַאּפ ןייק ךָאנרעד

 :רעטעברַא ןשידַיי ַא טעדנירגעג ןוא עיצַאטיגַא המחלימ:-יטנַא ןַא טריפעג ,קינכעט

 ענעדיישרַאפ ןעמונרַאפ ןוא 1917 יַאמ ןיא דנַאלסור ןייק טרעקעגמוא ךיז טָאה .בולק

 ןיא ןעוועג עיצולָאװער:רעבָאטקָא רעד ךָאנ .עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ רעד ןיא ןטמַא

 ןרַאװעג טמיטשַאב 'ד זיא 1918 'נַאי ןטס20 םעד .טעברַא רַאפ טַאירַאסימָאק-סקלָאפ

 יד טריטקַאדער טָאה .םינינע עלַאנָאיצַאנ עשידַיי יד ןופ רַאסימָאק רַאפ ןענינעל ןיפ

 -שידַיי רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד ןעוועג .טַאירַאסימָאק ןשידִיי ןופ ןענַאגרָא

 -סקלָאפ רעד יװ ןרָאװעג טמיטשַאב רע זיא 1919 גנילירפ ןיא .עסערּפ רעשיטסינומָאק

 יד ןעוו .ענליוו ןיא גנוריגער רעשיסורסַײװ:-שיװטיל רעד ןיא טעברַא רַאפ רַאסימָאק

 -ץעגמוא ךיז טָאה ,ןפָאלטנַא 'ד זיא ,ןקַאילָאּפ יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא טָאטש

 ןעוועג ןוא רַאסימָאק ןשידַיי ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמונרַאפ רעדיוו ,עװקסָאמ ןייק טדעק

 ךיוא זיא רע .םינינע עלַאנָאיצַאנ רַאפ רַאסימָאק-סקלָאפ םענופ רעטערטרַאפלעטש

 לײטּפָא ןופ רעטלַאװרַאפ ,ײטרַאּפ-'מָאק רעד ַײב סעיצקעסדִיי יד ןופ רעציזרָאפ ןעווע

 ןיא טעברַאעג 1921-1920 .ּפ"קר רעד ןופ ק"צ םַײב ןטַײהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ רַאפ

 ןיא סנטסָאּפ עכיוה ןעמונרַאפ ןוא ,גנודליב ןופ רַאסימָאק-סקלָאפ רעד יװ ,ןַאטסעקרוט

 -ץלקפיואטילָאּפ ןופ טּפיױה ןעוועג 1922 ןופ .קסרַאיָאנסַארק ןוא גרובנערָא ,טנעקשַאט

 'בעפ זיב 1924 ןופ ןוא (ב) ּפ"קקצ ןופ לײטּפָא-רוטלוק ןופ טּפױה םענופ ףליהעג ,גנור

 ײטרַאּפ רעד ןופ ק"צ ןיא לײטּפָא-רוטלוק ןופ טּפיױה םענופ רעטערטרַאפ ןעוועג 0

 זיא 'ד .ןטַײהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ רַאפ רָאטקעס ןופ טּפיױה רעד ןוא ,דנַאלסורסַײװ ןיא

 רעלַארטנעצ רעד ןופ רעציזרָאפ ןרָאװעג ןוא עװקסָאמ ןייק ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד

 דילגטימ ,(דרע ףיוא ןדִיי ןענעדרָאוצנַײא טּפַאשלעזעג) "דרעזעג, ןופ גנוטלַאוורַאפ
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 ץ א ר טמָאּפ ר עדנַא סקעלַא

 םַײב טוטיטסניא-ןטעטילַאנָאיצַאנ ןופ רָאטקעריד ,עימעדַאקַא רעשיטסינומָאק רעד ןופ

 רעשיסור רעד ןופ רָאטקַאדער ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןופ טעטימָאק-ריפסיוא ןלַארטנעצ

 -רָאג ילתפנ :ּפ"א ךיוא ןבירשעג .ןטעטילַאנָאיצַאנ יד ןוא עיצולָאוװער יד עבַאגסייא

 .ַא"א רעטיור ַא ,ןד ,לעקניפ

 ,עװקסָאמ ,(ןעלקיטרַא) םזינומָאק ןופ טכיל םַײב :םרָאפכוב ןיא ןטעברַא ײלרעלַא

 ;ז"ז 16 ,1919 ,עיקסָאמ ,רעַײלש ןשיטסינומָאק ַא רעטנוא םזינויצ רעד ;ז"ז 295 ,9

 ןוא טַאירַאסימָאק ןשידַיי ןלַארטנעצ ןופ ןטייקיטעט יד) טעברַא עשיטסינומָאק רָאי ַא

 ןפיוא ןטנעמָאמ עלַאנָאיצַאנ ;ז"ז 32 ,1919 ,עװקסָאמ ,(סעיצקעס עשיטסינומָאק עשידִיי

 ?םָארּפ ןופ ךוב םוצ המדקה ;ז"ז 64 ,1924 ,עװקסָאמ ,פ"קר רעד ןופ רַאפנעמאזוצ ןטיכ

 ;(שיסור) 1924 ,װָאקרַאכ ,עגטרפ עלַאנָאיצַאנ יד ןוא םזיסקרַאמ רעד :יקסווָאקמעס

 ערענָאיצולָאװער יד, ;ז"ז 186 ,1925 ,קסנימ ,יקסנַאשרָא .ב ןופ ךוב םוצ טרָאוװורָאפ

 -עלב עטיור ,"רָאי 1905 ןופ עיצולָאװער רעד ןיא ןסַאמ עשידִיי יד ןשיווצ גנוגעויַאב

 עזעידִיי יד ןעיווצ גנוגעווַאב ערענָאיצולָאוװער יד ;4271 זײז ,1929 ,קסנימ ,1 'ב ,רעט

 ןופ םעלבָארּפ יד ;ז"ז 92 ,1929 ,עװקסָאמ ,רָאי 1905 ןופ עיצולָאוװער רעד ןיא יסַאונ

 -ָאעט רעשיטסיװעשלָאב ַא יוװ ןילַאטס, ;ז"ז 80 ,1930 ,עװקסָאמ ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאו

 -ריפסיוא , ;1920 ,קסנימ ,4 'ב ,טפירשטַײצ ,"עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעקיטער

 -סָאמ ,(שיסור) ןדַי ַײב גנוגעווַאב ערענַָאיצולָאװער יד :ךוב םוצ "ריפנַײרַא רעכעל

 -לעזעג רעד ַײב ןדַיי ַײב 'וװַאב 'ווער יד ןענרעלרעד וצ עיצקעס רעד ןופ) 1920 עויק

 -מעסקויל ןגעק םזינינעל ןופ ףמַאק רעד ;(עגרָאטַאק ףיוא עטקישרַאפ יד ןופ טפַאש

 רָאפנעמַאזצ ןטייוצ ןפיוא עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ;ז"ז 104 ,1922 ,עװקסָאמ ,םזיגרוב

 דניק ַא -- טנגעג עמָאנָאטװַא עשידִיי יד ;ז"ז 82 ,1934 ,עװקסָאמ ,ייטרַאּפ רעד ןופ

 -ָאס זיב םוחת ןשירַאצ ןופ,, ;ז"ז 56 ,1934 ,עװקסָאמ ,עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ןופ

 רעד וצ, ;27-13 ז"ז ,1925 ,עװקסָאמ ,ר"סספ ןיא ןדִיי ב"מז ,?עימָאנָאטװַא רעשיטעוו

 ךיוא טָאה 'ד .338-288 ,473 'מונ ,1925 ,וועיק ,טנַארּפכַארּפש ןפַא ,"גנוטַארַאבכַארּפש

 סעקיװעשלָאב ד"ס יד ןופ ןַאגרָא ,טַײהרַאוו יד (עטנָאמרעד ןיוש יד ץוח) טריטקַאדער

 8 ,ב"טּפ ןיא ןענישרעד רעמונ רעטשרע) ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס עקניל ןיא

 ןשידִיי ןופ ןבעגעגסױרַא ,עוװקסָאמ ןיא ןענישרעד ןיוש ןָא רעמונ ןט4 ןופ ,1918 ץרעמ

 ,(טַאירַאסימָאק ןשידַיי ןופ ןַאגרָא רעשיסור) ַאנובירט ַאיַאקסיערוועי ;(טַאירַאסימָאק

 ,תמא רעד ;גרעבנירג חרז ןוא רעדניבכוב םוחנ ,דָארלעסקַא היבוט טימ םענייא ןיא

 ,1919 'בעפ 13) 1919-1918 ,עװקסָאמ ,ּפ"קר רעד ַײב עיצקעסדִיי רעד ןופ ןַאגרָא ,צ"ט

 ןיא טלדנַאװרַאפ רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,תמא ןופ רעמונ רעטצעל רעד ןעוועג זיא

 ,ב"טּפ ,(גרעבנירג .ז ןוא רעדניבכוב .נ טימ םענייא ןיא) ב"מז ,ןגַארפ-רוטלוק ;(סטמע

 עועיטסינומָאק יד :ז"ז 95 ,1918 ,םינינע עשידִיי רַאפ טַאירַאסימָאק ןופ ןבעגעגסױרַא

 ןענישרעד) 1919 יַאמ 1 ,עװקסָאמ ,לַאנרושז ,טַאירַאסימָאק ןשידִיי ןופ ןַאגרָא ,טלעוו

 :קרעוו עטליױועגסיוא ,ןינעל .נ ;(1920 לירּפַא-ץרעמ -- רעטצעל רעד ,ןרעמונ 5
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 תוכ 'למ-יגור ה .9עש יט ע װָא ס יד

 עטלייועגסיוא סנינעל ;1929 ,עװקסָאמ ,8 'ב ,"עגַארפ עשידִיי ןוא עלַאנָאיצַאנ יד,
 ןדִיי ;(עװקסָאמ ,1924 ןוא 1922 ,רעטירד ןוא רעטשרע ןענישרעד) דנעב 6 ןיא ,קרעוו

 רעשירעלטסניק:שירַארעטיל ,טסָאּפרָאפ ;ז"ז 284 ,1935 ,עװקסָאמ ,ב"מז ,ר"סספ ןיא

 -ָאטװַא עשידִיי רעד ןופ לַאנרושז רעקידמישדחייווצ רעכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ןוא

 .(1927 זיב 1932 ןופ דילגטימ-עיגעלָאק-'דער ַא ןעוועג) ןַאשזדיבָאריב ,טנגעג רעמָאנ

 -קיל טָאה טכַאמ -ןטעװָאס יד תעב ןרָאװעג טכַארבעגמוא 'ד זיא ,תועידי עסיוועג טיול

 ,1937 ןיא ,"דרעזעג, םעד טרידיוו
 ,רעטעלב רעזירַאּפ ,1926 ,'נַאי 18 ,י"נ ,גָאט ,ינרַאשט .ד ;694 'ז ,1 'ב ,ןָאקיסקעל ,ןעזײיר .ז

 ,קסנימ ,ןטנַָארפ ייװצ ףיוא ףמַאק ןיא ,ץענוד .ח ;1932 ,ינוי 25 ,י"נ ,גָאט ,ץנַאלג .א ;1926 ,'בעפ 16
 :סינומָאק יד ;1934 ,עװקסָאמ ,סעמע ,שידִיי ףיוא דנאבסקעז ןינעל רעד ,ןַאמכארב .א ;11 יז ,2

 ,רעבַאיטקָא ;208 'מונ ,1934 ,װָאקרַאכ ,ןרעטש ,ן"כ ;35 יז ,1934 ,עװקסָאמ ,11:10 'מונ ,טלעװ עשיט

 ,רעקעװ רעד ,ןָאסנָארַא .ג ;1938 ,'װָאנ ,(76) 44 'מונ ,עגיר ,רעדליב עשיזִיי ;5 'מונ ,1925 ,קסנימ

 -208 זייז ,1943 ,י"נ ,ַאזַא קילדנעצרָאי ַא ,1939 ,ינוי ,י'נ ,טפנוקוצ ,ינראשט .ד ;1939 ,ץרעמ 1 ,ייינ

 ינַײװ .ה ;17:13 ז"ז ,1951 ,י'נַאק ,ָאטנָארָאט ,רָאקוד ןוא 277-273 ,250"*257 ,227-224 ,218 ,217 ,4

 ןוא ,זיטשת ןװיס ו"ט ,ראווה ,ץכ ןויצ'ןב :157 'ז ,1950 ,י"נןילקורב ,ןוז רעד ףיוא טולב ,ךיור

 .1954 ,ײנ ,שז"מיגָאט

 "והָאב ןבעל ףרָאד ַא ןיא 'בעג ( ? --1880 'בעפ ןטו6) -- דוד ,גרעגבכַאה
 יד ןיא רערעל ַא ןעוועג 191071904 .ענַיַארקוא ,טנגעג רעוועיק ,(וװעלסָאב) ויַאלס

 לוש ַא רַאפ ףמַאק ַא ןביוהעגנָא טרָאד ,ב"טּפ ןיא "הלכשה יציפמ הרבח, רעד ןופ ןלוש

 רַאפ לוש ַא טריפעגנָא (1910) טעטלוקַאפ ןשידירוי םעד ןקידנע ןכָאנ .שידִיי ףיוא

 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ זַײװכעלסיב יז ןוא ,ענַיַארקוא ,גושטנעמערק ןיא רעדניק עשידִיי

 רַאפ ,ענליוו ןיא טריזינַאגרָא 1912 ןיא .ךַארּפש-טכיררעטנוא רעשידַיי רעד טימ ליש

 ןגעוו שידִיי ףיוא רַאנימעס ַא ,טוטיטטניא-רערעל ןשידִיי םעד ןופ םידימלת עּפורג ַא

 הרבח רעד ןופ גנולײטּפָא רעװקסָאמ רעד ןופ רעטקיטכעמלופַאב ַא יו .קיגָאגַאדעּפ

 ץענ ַא ,טנגעג רעװָאבמַאט ןיא םיטילּפ יד רַאפ ,טעדנירגעג 1915 ןיא הלכשה יציפמ

 ץנערעפנָאק-רערעל עשידַיי עטשרע יד טריפעגכרוד 1916 ןיא ןוא שידִיי ףיוא ןלוש

 ןגעוו עיצַאליּפמָאק ַא טימ 1905 ןיא ןביוהעגנָא טייקיטעט עשירַארעטיל ,ווָאבמַאט ןיא

 םענעגייא ןַײז רעטנוא) ןעלקיטרַא טקורדעג רעטעּפש .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד

 ,ךָאװ יד ,טלעוו עשידוי ,דנַײרפ :ןיא (ןעמינָאדװעסּפ ענעדיישרַאפ רעטנוא ןוא ןעמָאנ

 ,עװקסָאמ -- סעמע ,גנודליב ןוא רוטלוק ;װעִיק ,טַײצ עַײנ ;ב"טּפ -- עפָא קינטסעיוו

 םַארגָארּפ עטשרע יד ןבעגעגסױרַא ,"הלכשה יציפמ הרבח; רעד ךרוד ,1913 ןיא .ַא"א

 -יא:רעבָאטקָא רעד ךָאנ .רעדניק רַאפ רעכיב עשידִיי ןופ גָאלַאטַאק ַא ןוא שידִיי ןופ

 -גסיװ-שיגָאגַאדעּפ רעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג דנַאלסור ןיא 1917 ןופ שינערעקרעב

 -ָאיצַאנ רַאפ טַאירַאסימָאק םַײב ,טַאירַאסימָאק ןשידַיי םַײב גנולײטּפָא רעכעלטפַאש

 יקַאדער ןוא טצעזעגרעביא טָאה ,סעיצקעסדִיי יד ןופ ב"צ םַײב ,ןטַײהרעדנימ עלַאנ

 רעטלַאװרַאפ ןעוועג 1920 טניז .רעכיב עכעלטפַאשנסיװ ןוא רעכיבנרעל ייר ַא טריט
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 ץ אר עמָאֿפ ר טדננַא ס ק על ַא

 עג עשידַיי ןרידוטש וצ טוטיטסניא םַײב טיצקעס רעשיגָאלָאטקעלַאיד רעד ןופ

 רעד ןגעוו ,קיטַאמַארג ןוא קיטענָאפ רעשידַיי ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ייר ַא ןבירשעג

 ןופ קידָאטעמ ,הפוקת רעטצעל רעד רַאפ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עיצולָאװע

 ,וז"זַאא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 -צעלק .א .ב ג"פ ,תיב-ףלא רעטרירטסוליא ןַא ,7וש עַײנ יד :םערָאפכוב ןיא

 ג"פ .ענַאלפיוא עטירד ;1918 ,וועִיק ,עבַאלפיוא עטייווצ) ז"ז 114 ,1913 ,ענליװ ,ןיק

 שעידִיי ןענעייל ןענרעל וצ ןעגנוזַײוװנָא עשידָאטעמ ;(1919 ,טרָאד ,"עגיל-רוטלוק,

 -עמ ןוא גנוקרעמַאב ;ז"ז 97 ,1912 ,ענליוו ,(יקסרימָאטישז .ק ןופ ריפנַײרַא ןַא טימ}

 טצעזעגרעביא טָאה 'ה .ז"ז 46 ,1918 ,וועִיק ,*?וש רעַײנ, רעד וצ ןעגנוזייוונא עשידַאט

 -ערטש עשירָאטַאמרָאפער יד (1) :לעמש ָאטָא 'פָארּפ :קרעװ עקידנגלָאפ שידַיי ףיוא

 ןופ קידָאטעמ רעד וצ ,גנורעדליש רעשירָאטסיה-רוטַאנ רעד ןופ טיבעג םעניא ןעגנומ

 -רוטַאנ ןופ תודוסי יד ,(קינַאטָאב) ןסקיוװעג (2) ;1920 ,עװקסָאמ ,עטכישעג-רוטַאנ

 ,עגַאלפיוא עטייווצ) ז"ז 223 ,1920 ,ןטרָאד ,טקנוּפדנַאטש ןשיגָאלָאיב ןופ טפַאשנסיוװ

 ,1 'ב ,עימָאנָאקע עשיטילַָאּפ סרוק ַא ,וָאנַאּפעטס .י ןוא ווָאנַאדגָאב .א ;(1926 ,ויעיק

 ;ז"ז 128 ,1925 ,ןטרָאד ,לַאטעמ וצ ןייטש ןופ ,יקסלָאקינ .וו .א ;ז"ז 86 ,1921 .,יועיק

 -סיוא (2) ןוא ,ז"ז 159 ,1925 ,עװקסָאמ ,המחלימ עשיטסילַאידעּפמיא יד (1) :ןינעל .נ

 -ץג ,געוו רעזדנוא ןופ ןרעמונ 6 :טריטקַאדער טָאה .1924 ,ןטרָאד ,קרעוװ עטלייוועג

 -קינייארַאפ רעד ןופ ב"צ ןופ ןַאגרָא ,ב"כוו שירַארעטיל ןוא שיטילָאּפ-ךעלטפַאשלעז

 ןופ ןענישרעד) 1918 ,עװקסָאמ ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעשידִיי רעט

 ,טרָאד ,לארשי קלָאפ עטלַארוא סָאד .יקסלָאקינ .מ .נ ;(1918 'גיוא 23 ןזיב ינוי 8

 -ָאר .א -- שידִיי) םזינומָאק נופ ב"א רעד ,יקסנעשזַארבָאערּפ .י ןוא ןירַאכוב .נ 9

 -טושּפ עקינייא ,ןָאסבוקַאי .ג ןוא יקסװעשטלַאמ .ל .ּפ ;ז"ז 353 ,1920 ,ןטרָאד ,(לַאטנעז

 -ַאז .ַא ;ז"ז 72 ,1920 ,טרָאד ,(קיזיפ) דומיל רַאטנעמעלע ןרַאפ ןטנעמירעפסקע עטס

 ןיא ,דלַאװ ןיא ,לוש ןיא ,םייה רעד ןיא ;ז"ז 66 ,1921 ,וװעִיק ,קיטַאמעטַאמ ,יקצער

 -ימיט .א .ק 'פָארּפ ;ז"ז 237 ,1924 ,עװקסָאמ ,(.ה .י -- שידִיי) שילגנע ןופ -- דלעב

 ;ז 162 ,1925 ,ןטרָאד ,(רעברַאפ ה -- שידִיי) סקיוועג ַא ןופ ןבעל סָאד ,ויעזַאיר

 שידִיי) עירטעמינַאלּפ ,לייט 1 ,עירטעמָאעג רערַאטנעמעלע ןופ ךובנועל ,רעברעה ב

 70 ןטרָאד ,עירטעמָאערעטס ,לייט רעטייווצ ;ז"ז 80 ,1925 ןטרָאד ,(ןילָאגרַאמ .א --

 ןטרָאד ,(וָאניגלָאד .ש -- שידִיי) עירטעמַאנַאגירט עקינילדָארג ,סויגַארק .וװ .א ;זיז

 ,טנַאקַאבמוא -- לרוג ןַײז ,דנַאלסור:טעוװָאס ןיא ןבילבעג זיא 'ה -- .ז"ז 164 ,9

 ןזדויטע ,קושטבא .א ;1923 ,עשרַאװ ,לוש עַײנ יד ,יקסמָאטסָאב .י ;1 'ב ,ןָאקיסקעל ,ןעזייר .ז

 .ץקיסקעמ ,ַאשיצ זיב סעלָאקש ןוא רדח ןופ ,ןַאזזַאק .ש .ח ;25 'ז ,1934 ,װָאקרַאכ ,ןלַאירעטַאמ ןוא

 ,לטעצכוז ,86

-.470 = 



 תוכ למ-יגור ה 3 צ שיט צװָא ס יד

 ,דנַאלסורסַײװ ,ווָאשטַאגָאר ןיא !בעג -- (1960--1899) -- לאומש ,ןיקלַאה
 ןקורד ןביוהעגנָא 1921 ןיא .םיריש עשיערבעה ןבירשעג טנגוי רעירפ ןַײז ןיא טָאה

 ,תמא רעװקסָאמ ןיא םעד ךָאנ ןרעטש רעקסנימ ןיא טקורדעג ךָאנרעד ,רעדיל עשידִיי

 טימ לופ ןעוועג ןענַײז ,סעמעט עשיטעווָאס ףיוא וליפַא ,1920 זיב ןעגנופַאש ס"'ה

 רע טָאה רעטעּפש .ןלָאבמיס עשילביב ןוא ןוויטָאמ עלַאנָאיצַאנ-:ןיט ,עשיטסימיסעּפ

 -ַאירטסודניא ןוא עיצַאזינָאלָאק עשידִיי יד :יװ ,סעמעט עלעוטקַא רעמ ףיוא ןבירשעג

 ןטכַאלפעגרעביא ךיז ןבָאה רעדיל-עביל גנולמַאז רעקידרעטעּפש ןַײז ןיא .עיצַאזיל

 ןבירשעג ךיוא טָאה רע .םינינע עשיטילָאּפ-ךעלטּפַאשלעזעג טימ ןליפעג עמיטניאדןיַײר

 קרעוװ עשיטַאמַארד סניקשוּפ ןוא סריּפסקעש ןופ ךס ַא טצעזעגרעביא ןוא סעמַארד

 ןַײז גלָאפרעד סיורג טימ טריפעגפיוא ,ַא"צ ,טָאה רעטַאעט-הכולמ רעווקסָאמ רעד)

 'ה זיא 1939 ןיא .(ריל גינעק סריּפסקעש ןופ גנוטכידרעביא ןַײז ךיוא יוי ,שבכוכ-רב

 ןעוועג זיא רע ."ןכייצ ןרע; ןעדרָא ןטימ גנוריגער-טעווָאס רעד ןופ ןרָאװעג טרעַאב

 המחלימ רעשיצַאנ-יטנַא רעד תעשב טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא םעד ןופ דילגטימ ַצ

 ןעוועג זיא רע ."טניה עשירעלטיה, יד ןגעק סעמַארד ןוא רעדיל ןבירשעג טָאה ןוא

 ,טייקינייא רעװקסָאמ רעד ןופ עיגעלָאק-עיצקַאדער ןופ דילגטיט ַא

 םעד רַאפ ;ז"ז 152 ,1929 ,טומ ןוא ייוו ;ז"ז 30 ,1922 ,וועיק ,רעדיל :םרָאפכוב ןיא

 -יל ,טקַאטנַאק ;ז"ז 13 ,1932 ,רעטקַאנײא ,ץק רעד ;ז"ז 160 ,1932 ,טנעמַאדנופ םעַינ

 ;ז"ז 126 ,1939 ,ןטקַא 4 ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד ,אבכוכ-רב ;ז"ז 216 ,1936 ,רעד

 עשיטַאמַארד ,תימלושע ;ז"ז 32 ,1940 ,ץרַאה עטַײרפַאב סָאד ;ז"ז 123 ,1939 ,רעדיל

 ,1945 ,רעדיל ןגעוו עששידרע ;1944 ,עסעיּפ ,לגיופליפוע רעד ;ז"ז 71 ,1940 ,עמעָאּפ

 עלַא -- 1948 ,קרעװ עטליױועגסיוא ;ז"ז 408 ;1948 ,בעל ןופ םיוב רעד ;ז"ז 1

 -רעד ,ערדנולאפ ,וָאלַאװיב .י :ןופ טצעזעגרעביא טָאה .עװקסָאמ ןיא ןענישרעד

 -ריק .וו ;ז"ז 19 ,1932 ,עילַאטיא ןגעוו ךעלהשעמ ,יקרָאג .מ ;ז"ז 196 ,1931 ,ןעגנולייצ

 -סקעש .וװ ;ז"ז 175 ,1935 ,געט ןביז ,ווָאנַאמרופ .ד ;ז"ז 95 ,1932 ,עסעיפ ,טיורב ,ָאש

 -- זיז 82 ,1937 ,רעטיר רעגרַאק רעד ,ןיקשוּפ .א ;ז"ז 283 ,1937 ,ריל גינעק ,ריפ

 .עוקסָאמ ןיא סױרַא עלַא

 ןופ גנוקיליטרַאפ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא .טַײקנַארק-ץרַאה ַא ןופ ןטילעג טָאה 'ה

 ןסעזעג ,ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא דנַאלסור-טעווָאס ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 זיא ןוא לָאטיּפש-עמרוט ַא ןיא רָאי ןבלַאהטרעדנַא ןגעלעג ,הסיפת ןיא רָאי עכעלטע

 טבעלעג טָאה ןוא 1955 רָאי ןיא ןרָאװעג טַײרּפַאב ,טַײקנַארק ןַײז בילוצ ,רעטעּפש

 ןַא ןבעגעגסױרַא עװקסָאמ ןיא ג"פ-סגנוריגער רעד טָאה 1958 ןיא .עװקסָאמ ןיא

 עסיורג ַא ןַײרַא טמענ ,ז"ז 542 ,ךוב סָאד ;(עיסור ןיא רעדיל סניקלַאה ןופ גנוצעזרעכיא

 טצעזעגרעביא ןענַײז סָאװ ,("אבכוכ-:רב, עמעָאּפ יד ךיוא ןירעד) ס-'ה רעדיל לָאצ

 ,רעדיל עַײנ לָאצ ַא ןבירשעג ךָאנ טָאה רע .סרעצעזרעביא ענעדיישרַאפ ךרוד ןרָאװעג

 עשיסור ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןוא שיסור ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענַײז סָאװ
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 ץ נ אר 9 מָאּפ ר עד נַא סקצלַא

 רָאי ןיא זיא רע ןוא ,ןטלַאהעגסיױא טשינ רעבָא טָאה ץרַאה טרינַיור ןַײז .ןלַאנרושז

 שיטעװָאס, ןיא טקורדעג ןענַײז רעדיל עטצעל ענַײז ןופ עכעלטע .ןברָאטשעג 0

 ןַײז ףיוא ןפורעגנָא ווָאשטַאגָאר ןיא סַאג ַא ןעמ טָאה 1961 ןיא .1 'מונ ,"דנַאלמייה

 -הסיפת יד ןיא ןטכַאמש ןַײז בילוצ ןעמוקעג רעכיז זיא טיוט רעקיטַײצירפ ןַײז .ןעמָאנ

 ,.ךעלבעטשכוב תוכלמ:יגורה יד ןופ רענייא רעבירעד זיא רע ןוא ןרעגַאל
 ,רוטַארעטיל עשיטעװָאס ,יקצַאװעשטשַאכ .מ ;1927 ,י'נאי 21 ,רעטעלב עשירַארעטיל ,ינראשט .ד

 :עװָאס ,בילטָאג .י .נ ;1940 ,װעִיק ,רעגערטנדרַא רעבַײרש סקעז ,ןײטשנקלָאװ .ד ;1938 ,ילוי ,וועִיק

 .ל ;358:350 ן"ז ,1947 ,י"נ ,ןעמונעג ךות ןיא ,ןײטשטַאלג .י 1945 ,לָאערטנָאמ ,רעבַײרש עשימ

 ;(1954) דייישת ,איית ,תושחול םילחג ,עובלג .י ן240:233 ז"ז ,1952 ,י'נ1 ,8 ,רעכיבלמַאז ,גרעבנַײֿפ

 ,ליזיימ .נ ;1957 ,'װָאנ 15 ,סטרעװרָאפ ,ןַאמרעביל .ח ;1955 ,נַאי 19 ,אייב ,עסערפ יד ,שטיװָאסַאנָאי ,י
 טעװַאס ןיא רעטעברַא רעשידִיי רעד ןוא ןפַאש עשידִיי סָאד ןוא ,1958 ,'בעפ ,י'נ ,רוטלוק עשידיי

 ,רבד ,טדימשרעּפוק .ל ;1958 ,'בעפ 2 ,י'נ ,טַײהַײרפ-.מ ,טָאימע .י ;סקעדניא ,1959 ,י"ג ,דנַאברַאפ

 ,קורמש .ח ;194:190 זיז 1958 ,א"ת ,32 'מונ ,טייק ענעדלַאג יד ,יקסװָארטסָא .ל ;1958 ,'בעפ 14 ,א"ת

 .ט'ישת ,א"ת ,דלומ

 ; דוד ,ןייטשפַאה

 ,ןייטעפָאה דוד ןגעוו ייסע רעד ןיא עיפַארגָאיב ןַײז עז)

 (....רוכזי, גנולײטּפָא רעד ןיא

 -ָאפ ַא ַײב ,דנַאלטעל ,עגיר ןיא 'בעג -- (? -- 1891 ,גױא ןט2) -- ריאמ ,רעה
 טניז .לושקלָאפ רעשיסור ַא ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 12 זיב .דמלמ ַא רעט

 יד טריטקַאדער 1912 ןיא טָאה .גנוגעװַאב-צ"עוּפ רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג 06

 ןיק טקישרַאפ ןעוועג 1914 ןיא ןיא .ענליוו ,קנַאדעג רעד ןוא טציא ןטפעה-ייטרַאפ

 -.טימ רע טָאה ,1917 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ גנוקישרַאפ ןופ ןעמוקעגקירוצ .ריביס

 ןוא דנַאלסור ןיא גנוגעוװַאב רעשיטסי:צ"עוּפ רעד ןופ גנוטלַאּפש רעד ןיא ןפלָאהעג

 ןגעוו לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא 1917 ןיא .לגילפ ןשיטסינומָאק ריא ןעמערופסיוא ןיא

 טריטקַאדשר ,1919 ןיא ,רעטעּפש ,וועיערוועי ךיקסריביס קינטסעיוװו ןשיסור ןיא ןצרּפ

 שידִיי ןיא ןוא ַאטעוװָאס ָאװַאקסוַאטלָאּפ ַאיטסעווזיא עשיטסיוװעשלָאב עשיסור יד

 קנַאדעג רעשיטסינומָאק רעד -- ענַיַארקוא ףיוא צ"עוּפ עקניל יד ןופ ןַאגרָא םעד

 .ב ןופ טַײצרָאי םוצ ה"מז ַא ןבעגעגסױרַא רע טָאה 1921 ןיא .(ןרעמונ 5 ןענישרעד)

 -קיטרַא עשיטירק:-שירַארעטיל ךיוא ןבירשעג 'ה טָאה קיטסיצילבוּפ ץוח ַא .ווָאכָארָאג

 םיא טָאה רעטעּפש .(1922) טלעוו-רעכיב רעוועשרַאוו ןיא ןוא גָאט רענליוו ןיא ןעל

 -ער טימ ןבעגעגּפָא ךיז רֶע טָאה ןטרָאד .דנַאלסור-טעווָאס ןייק טקישעגסױרַא ןליוּפ

 -עג ןטעברַא עשיגָאלָאליפ ןוא ןעגנוצעזרעביא טימ ,סעבַאגסיױוא עשידָאירעּפ ןריטקַאד

 -יברָאי עכעלטפַאשנסיו רעװקסָאמ יד ןיא ,טנַארפכַארּפש ןפַא ןיא ןעלקיטרַא טקורד

 -מוא זיא לרוג ןַײז .דנַאלסור-טעווָאס ןיא ןבילבעג .ןטפירשטַײצ ערעדנַא ןיא ןוא רעג

 ,קסנימ ,ב"מז ,ןסַאמ יד וצ רעטנענ :ןעגנוצעזרעביא ןוא קרעוװ ענַײז .טנַאקַאב
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 ;1929 ,עװקסָאמ ,"סעמע; ג"פ ,(שטַײד ןופ) טנערב עסיט ,שעליא ַאלעב ;ז"ז 128 ,7

 -נבױט רעװָאקרַאכ ןופ ,ועילעשיפ לֵיַאכימ ;ז"ז 55 ,1932 ,עווקסָאמ ,סקרַאמ-ןיִנעל

 -רַא ,סקרַאמ לרַאק ;ז"ז 192 ,1922 ,עװקסָאמ ,גנוקיששרַאפ רערָאגנַא רעד זיב קַאלש

 עגַאלפיױא עטרעסעברַאפ ,עטייווצ) ז"ז 86 ,1932 ,עווקסָאמ ,חוויר ןוא זַײרּפ ,ןיולטעב

 ,1933 ,וועִיק ,ײטרַאּפמָאק רעשידנַאברַאפלַא רעד ןופ סוטָאטס ןוא סַארגָארּפ ;(1934 ןיא

 -סָאמ ,ןָאטנַאד ,דנַאלדירפ .צ ;1924 ,פ"קלא ןופ עטכישעג ,יקסווַאלסָארַאי .עי ;ז"ז 3

 ;ז"ז 143 ,19235 ,עװקסָאמ ,ןןעלעוא ןייק געוו רעד ,ןייטשנעוויּפ .ב ;ז"ז 259 ,1935 ,עויק

 עלעג יד ;ז"ז 143 ,1935 ,עוװוקסָאמ ,ר"סספ ןופ עיפַארגָאעג עשיזיפ ,יקסנַארַאב .נ"נ

 -רעוו ןבירשעג טָאה .ז"ז 164 ,1936 ,עװקסָאמ ,(ןדִיי עשטַײד ןגעוו ןטנעמוקָאד) עטאל

 ג"פ ,2 'ב ,ישיל6עה ןימינב תועסמ :סעלעדנעמ וצ ןעגנורעלקרעד-טסקעט ןוא-רעט

 :סדלעפנעסקַא .י ןטרָאד ,5 'ב ,?רעגניפשטניוו סָאד ןוא ,1935 ,עװקסָאמ ,"סעמע;

 ,1938 ,ןטרָאד ,ןזָאה ייױוצ ךָאנ ןוא לכיטנרעטש סָאד

 (קינָארכ) 1927 ,לירּפַא ןט15 ,עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל (--) ;1 'ב ,ןָאקיסקעל ,ןעזייר .ז

 רענייא ןעוועג .ענִיַארקוא ןיא 'בעג -- (196ו -- 1891) -- דוד ,ןייטשנעקלַאוװ
 טימ טייקיטעט עשירַארעטיל ןביוהעגנָא .ןטסילעװָאנ עשיטעווָאס עטסקיגָאװ יד ןופ

 -טלעוו רעטשרע רעד תעב ,ב"טּפ) סיּפָאטעיל ב"מז סיקרָאג ןיא גנולייצרעד רעשיסור ַא

 -ור ַא"א לסימ ַאיַאקסוועִיק צ"ט רעשיסור רעד ןיא טעברַאעגטימ ךָאנרעד ,(המחלימ

 -ַאמָאר ,ןעגנולייצרעד ,שידַיי ןיא רקיע רעד ,ןבירשעג ןָא 1918 ןופ .ןעגנוטַײצ עשיס

 ,4-3 'מונ ,1919 ,וועיק) טלעוו רעכיב ןיא טקורדעג ייז ןוא ןעלקיטרָא-קיטירק ןוא ןענ

 59 ,(319) 58 'מונ ,1919 ,וישיק) גנוטַײצסקלַאפ ;(47-43 ז"ז ,5-4 'מונ ןוא 65761 ז"ז

 ,1926 ,וועֵיק ,1 'מונ) ךַאנַאמלַא ;(1577 ז"ז ,1926 ,ווָאקרַאכ ,3 'מונ) טלעוו עטיור ;(320)

 רוטַארעטיל עשיטעווָאס ;שיטעווָאס ;סעמע :;םָארטש ;ןַאּפמָאק ;טַײצ עַײנ ;(2577 זיז

 "עג ןבָאה טולב ,רעקַא ןיא ןענַאמָאר יד ןוא טנגוי ,רעטניוו ןעגנולייצרעד ענַײז .ַא"א

 -טסקעט טלעטשעגנעמַאװצ ןוא ןעגנוצעזרעביא טכַאמעג ךיוא טָאה .םשור ַא טכַאמ

 טעדנירגעג ,?יוב, רעטעּפש ,"ענעטנַאג עּפורג רעשירַארעטיל רעד וצ טרעהעג .רעכיב

 ."ּ}שיטסיקצָארט, יװ ןרָאװעג טלּפמעטשעג רעטעּפש ןענַײז סָאװ ,1925 ןיא וועִיק ןיא

 -כוב ןיא .שטיוװָאקַאסיא .ד פ"א סעיזנעצער-רעטַאעט ןוא ןעלקיטרַא-קיטירק טקורדעג

 םענייא ןיא) קיטירק ןוא רוטַארעטיל ןופ עיטַאמָאטסערכ ,רוטַארעטיל עשידִיי :םרָאפ

 יירזעעגיור ;ז"ז 376 ,1928 ,וועיק ,(גרעבניניפ .ע ןוא עירול .נ ,רעדנעלסיוא .נ טימ

 -עג ,עלעוװָאנ ,עקטימש ףלָאדור ;ז"ז 1 סוילּפ 199 ,1929 ,וװָאקרַאכ ,(ןעגנולייצרעד

 -ָאעל :טצעזעגרעביא .וו"א 252 'ז ,877 'מונ ,1928 ,עװקסָאמ ,שיטעווָאס ןיא טקורד

 ןעגנורענירעד ,ַאװָארַאזילעייַאװָאנַאילוא ;1922 ,וועַיק ,רעגנוה-רַאה :וװעיערדנַא דינ

 ךיא ,ווָאצלָאק לִיַאכימ ;ז"ז 171 ,1932 ,ועיק ,וָאנַאילוא ששטיליא רעדנַאסקעלַא ןגעוו

 ,1935 ,וועיק ,רעיָאס םָאט ,ןיעווט קרַאמ ;ז"ז 180 ,19233 ,וװעִיק-וװָאקרַאכ ,ןעילפ ליוי
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 ץ ג א ר ע 3 ָא ּפ ר צד נא סק עלַא

 .עקנעוירג יד ןוא ,ז"ז 307 ,1936 ,טרָאד ,ןַאמָאר ,ןעַײרד :יקרָאג םיסקַאמ ;ז"ז 0

 ,0 'מונ ,1938 ,וועַיק ,רוטַארעטיל עשיטעווָאס ,"יקרָאג רעזנוא; :ןעייסע .זיז 19 ,7

 ןגעוו ןסעומש, ;248-214 זיז ,2 'מונ ,1939 ,טרָאד ,"ָאקנעשטוועש סַארַאט , ;169-159 ז"ז

 ,רעגערטנעדרַא רעבַײרש סקעז ;125-115 ז"ז ,7 'מונ ,1939 ,ןטרָאד ,"עזָארּפ רעזנוא

 .ז"ז 49 ,1940 ,וועִיק ,דויטע

 זיא עיצַאדיװקיל:1948 רעד ךָאנ רעבַײרש עשידִיי יד ןופ ןטסערַא יד טניז

 ןופ ןסָאלשעגסױא טַאהעג רעִירפ ךָאנ םיא טָאה'מ .ןעניז ןלופ םַײב ןעוועג טשינ רע

 טשינ רעדָא סנעקעג טשינ לַײװ ,"טייקיטעטמוא , רַאפ דנַאברַאפ רעבַײרש ןשינַיַארקוא

 ,קנַארק ןעוועג טיוט ןַײז זיב ןרָאי עטצעל יד ןיא ."שיניל, רעד טיול ןבַײרש טלָאװעג

 ,(טוטיטסניא רעוועַיק ןגעוו לקיטרַא ןעז) .ןכָארבטצ
 גנוקינייארַאפ 'טיל רעד ןופ עיצַארַאלקעד, ;1926 ,װָאקרַאכ ,9 'מונ ,טלעװ עטיור ,ָאניסונ .י

 ,טּפעס 26 ,טרָאד ,ןןרעטש צ"ט :;(ןיבָאד .ש) ינועמש ;142:139 זייז ,1927 ,5'6 'מונ ,ןטרַאד ,ייייוב;

 ,ןלַאירעטַאמ ןוא ןדויטע ,קושטבא .א ;157 ,ז ,1930 ,טרַאד ,ג ימונ ,טלעװ עטיור ,לקניפ .א 6

 ,רעפעפ .יא ;1934 ,וװוָצַיק ,90 'מונ ,ןָאפ עשירַאטעלָארּפ ,יקצולס .ב :268 ,207-203 זייז ,1934 ,סטרָאד

 ,1935 ,22221 'מונ ,ןטרָאד

 -לָאּפ ןיא 'בעג -- (1929 ,'בעפ ןט4 -- 1890 ,'טפעס ןטפ) -- יכדרמ ,רעננייוו
 ןרָאפעגרעבירַא עילימַאפ רעד טימ רעטָאפ ןַײז זיא ןרָאי רע90 ףוס .ענַיַארקוא ,עװַאט

 -לוקַאפ ןשיגָאלָאליפ ןפיוא ןטָארטעגנַײרַא ,עיזַאנמיג טקידנעפשג 1911 .עשרַאװ זייק

 ןטימ רעטעּפש ןבעגוצּפָא ךיז ליצ ןשוריפב ןטימ טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ טעט

 ַא טכעלטנפערַאפ ןרָאיןטנעדוטס יד ןיא ןיוש ןוא עיגָאלָא?יפ עשידִיי ןופ םוידוטש

 טכעלטנפערַאפ 1912 .עיגָאלָאטקעלַאיד ןוא עיפַארגָאטרָא רעשידִיי ןגעוו ןטעברַא ייר

 ןיא .גיילסיוא ןשידַיי םעד ןוא טפירש עשידִיי יד ןרימרָאפער ןגעוװ ןרושָארב ייווצ

 רעטשרע רעד ןופ ךָארבסיױא םעד בילוצ רעבָא ,טעטיסרעווינוא םעד טקידנעשג 14

 ךיז ,רָאי ןעצ ףיוא טעמכ טייקיטעט עשיטסיווגניל ןַײז ןסירעגרעביא המחלימ-טלעוו

 ,עװקסָאמ ןיא ךָאנרעד ,ווָאקרַאכ ןיא רעִירּפַא -- יירערעל רעטַאוירּפ טימ ןעמינרַאפ

 ,'וװָאנ .טנגעג רענליוו ןיא טנָארפ ןפיוא ןרָאװעג טקישעג ןוא טריזיליבָאמ רעטעפש

 -ָאילַאטַאב-טיירגוצ עשיטנעדוטס יד ןיא ןיצירַאצ ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא ,6

 ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא עיצולָאװער רעד ךָאנ .ןרידנַאמָאק עשירעטילימ רַאפ ןענ

 רידנַאמָאק-סגירק רעשיסור ַא ךָאנרעד ןעוועג ,לוש-רידנַאמָאק רעד ןיא טנעקשַאט

 רעד ןיא רערעל ַא ןעוועג ,ןרָאװעג טריזיליבָאמעד ,1917 ,רעבמעצעד .עיסרעּפ ןיא

 ןופ עּפורג רעקיטרָא רעד וצ טרעהעג טַײצ עצרוק ַא .טנעקשַאט ןיא לוש רעשידִיי

 .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעדנעלסור רעד ןופ דילגטימ -- 1919 ,ץרעמ טניז ."דנוַב;

 -רַאּפ רעד ןופ רַאטערקעס 19217-1919 .ןקַאזָאק סוװָאטוד ןגעק טנָארפ ןפיוא טפמעקעג

 -עגמורַא .ןַאטסעקרוט ןיא ןצנַאטסניא-סגנוריגער עכיוה ערעדנַא ייר ַא ןופ ןוא ייט

 ןעוועג 1922:1922 .סעּפעטס יד רעביא ןקַאזָאק יד ןופ רעַײטשירוטַאנ ןבַײלק ןרָאפ
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 תוכ למייגור ה 9 שיט 9 װאס יד

 ךָאנרעד .טנעקשַאט ןיא טעטיסרעווינוא ןשיטסינומָאק ןשיטַאיזַאלטימ ןופ רַאטערקעפ

 -עּפ םַײב לײטּפָא ןשידִיי םענופ רעטלַאװרַאפ ןרָאװעג ּוװ ,קסנימ ןייק ןרָאפעגרעבידַא

 קימסינַאמרעג ןוא עיגָאלָאטקעלַאיד רעשידַיי ןופ רָאטקעל ןוא טעטלוקַאפ ןשיגָאגַאד

 -ָארב ןוא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ .טעטיסרעווינוא-הכולמ ןשיסורסַײװ םעד ןיא

 -ָאטקעלַאיד ןעלמַאז ןגעוו ןוא עיפַארגָאטרָא עשידִיי יד ןרעדנע ןגעװו ןרוש

 ידנַאברַאפלַא רעד ןיא עטסויטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג .ןלַאירעטַאמ עשיגָאל

 -רָאפ ןרָאװעג רעטעּפש .(1928 ,לירּפַא) ווָאקרַאכ ןיא גנוטַארַאב רעשיפַארגָאטרָא רעש

 רעטערטרַאפלעטש ןוא רָאטקעס ןשידִיי םעד ַײב עיסימָאק-ךַארּפש רעד ןופ רעציז

 -יפִנָא ןוא רָאטַאיציניא ,טעטיסרעווינוא-הכולמ ןשיסורסַײװ ןופ רעטלַאװרַאפ םענוכ

 -ייא ןעוועג .סַאלטַאכַארּפש ןוא ךוב-רעטרעוו ןשימעדַאקַא ןרַאפ טעברַא רעד טימ רע

 -טסבלעז ןעגנַאגַאב זיא .קיטסיווגניל רעשידַיי רעשיטעווָאס רעד ןופ סרעיוב יד ןופ רענ

 ,דרָאמ

 רעמונ ןלעיצעּפס םעניא ךיז טניפעג קרעוװ ענַײז ןופ עיפַארגָאילביב עליפ ַא

 -רַא ערעסערג ןוא רעכיב ענַײז ןופ לייט ַא טמוק ָאד .קנעדנָא ןַײז וצ ךַארּפש עשידיי

 ןוא ןעבעל ןיא ,"לשנא בר לש רפס; ןופ גנוגיילסיוא ןוא ךַארּפש רעד ןגעווק ;ןטעב

 -למַאז (סיקצולירּפ חנ) ןיא ,"ןעגנוקרעמַאב עשיגָאלָאטקעלַאיד, :1912 ,טפַאשנעפיוו

 ,עשרַאװ ,1 'ב ,עטכישעג -רוטלוק ןוא עיגָאלַאליפ ,רָאלקלָאפ ןעשידִיי רַאפ רעכיב

 , ?ךַארּפש ַא שידִיי זיא ,רעטרעו עדמערפ טלַאהטנַא שידִיי; 4124:126 ז"ז ,2

 שידִַיי; ;19715 ז"ז ,1 'מונ ,1913 ,ןעשרַאװ} ,לַאנרושז רעזנוא (סאבראפ רדנסכלָא)

 יבשה; ;22719 זיז ,2 'מונ ,טרָאד ,"!ןָאגרַאשז ַא שידִיי זיא .רעטרעוו עדמערפ טלַאהטנַא

 ,1913 ,ענליוו ,(רעגינ .ש 'דער) סקנּפ רעד ,"ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא ןעגנַאלק עשַיער

 ,1912 ,טרָאד ,גיעלסיָא ןיַאמ ;ז"ז 88 ,1913 ,עשרַאװ ,"םיסקַאטניס רעשידִיי , ;84779 ז"ז

 -סױרַא-רעטרעוו ןרַאפ שיצקורטסניא/, ;ז"ז 22 ,1913 ,טרָאד ,זיעב-ףעלַא ןיֵאמ ;זיז 1

 ז"ז ,1926 ,קסנימ ,1 'ב ,טפירשטייצ ,"ךוברעטרעוו ןשימעדַאקַא ןשידַיי םענופ רעבַײרש

 ,1927 ,1 'מונ ,וועִיק ,ךַארּפש עשידִיי יד ,"סַאלטַאכַארּפש ןשידַיי םעד ןגעוו,23

 ,1928 ,טרָאד ,עיפַארגָאטרַא עשידִיי ,"גיילסיוא ןוא תיב-ףלא ןשידִיי םעד ןגעוו, ;45 יז

 ,טפירשטַײצ ,"סַאלטַאכַארּפש 'דִיי רעד ןוא עיפַארגָאטרַאק עשיטסיווגניל , ;56-24 ן"ז

 ,עיפַארגָאטרָא עשידִיי ,"גיילסיוא ןוא טפַאשנסיװכַארּפש, ;872-869 זיז ,372 דנַאב קסניפ

 -הכולמ ןשיסורסייוו ןופ ןטפירש ,"עיגָאלָאמיטע עשידִיי, ;34727 זיז ,1928 ,1 'מונ ,ויעַיק

 -נעמ ןופ סעלעווק עשיטסיווגניל, ;67761 ז"ז ,1992 ,קסנימ ,1 ךוב ,טעטיסרעוויניא

 ..ןופ ..סַאלטַאכַארּפע רעשידִיי :ןיקנעליוו .ל ;ז"ז 156 ,1929 ,טרָאד ,"ךַארּפש סעלעד

 ,קסנימ ,קיטענָאפ .גנוריפנָא סרעגנייו .מ רעטנוא ..טלעטשעגפיונוצ ..ןלַאירעטַאמ

 -יפַארגָאעג 75 ,ז"ז 87 ,1931 ,רָאטקעס רעשידִיי ,עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ עשיסורסַײװ

 .סעטרַאק טש

 ;ןטעברַא סרעגנייװ .מ .ח ןופ עיפַארגָאילביב יד, ,יקצערַאז .א ;1 'ב ,ןָאקיסקעל ,ןעזייר .ז
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 ץג אר עטָאֹּפ ר עד נַא סקעלַא

 ַא, ,ןיטשרוג .א ;1929 ,'בעפ"ינַאי ,װעיק ,ךַארּפש עשידִיי ,ףיטש .ג ;"טסיװגניל רעד --- רעגנייװ
 .ל 1929 ,עװקסָאמ ,1 'ב ,רעניברָא עכעלטפַאשנסיװ ,'יגנושרָאפ-עלעדנעמ רעד ןיא טקנוּפדנעװ רעַײנ

 ,ָאװַיי ןופ לײטּפָא מא ,סקנּפ ,"גָאלָארקענ, ;6763 ז"ז ,3 'מונ ,1929 ,קסנימ ,ןרעטש ,ןיקנעליװ

 (לקצַאןכ 8481 זייז ,1931 ,1 'ב ,רעטעלביָאװיו ,ן--סעיזנעצער} ךַײרנַײװ .מ 1929 ,1 ימונ ,2 יב ,יינ

 ןיא, ,קרַאמ .י ;1947 ,ילוי 5 ,עװקסָאמ ,טייקינייא ,"ןזעװ-עיפַארגָאילביב סָאד ןבעלפיוא , ,לעדָאג

 .1959 ,לירּפַא ,ייינ ,ךַארּפש עשידִיי ,"ףעלַא ןעמוטש ןופ גנוקידייטרַאפ

 ַא .קסנימ ןיא 'בעג -- (1944 -- 1912 -- (.נ ,עקטָאנ) עטָאנ ,זיוהנייוו
 רעריפנָא עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג .ןטלַאטשנַא-ןרעל עשיטעווָאס ןופ טקודָארּפ

 עטשרע ערעייז טריטקַאדער ,ןעגנוגעווַאב-טנגוי ןוא-ןרענָאיּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ

 -סַײװ ןיא שידַיי ףיוא סעבַאגסױא עשיאיײמרַאטױר שטשרע יד יװ ,ןענַאגרָא עשידִיי

 ןיא ןעגנובעלרעביא ענַײז ןבירשַאב ןוא ײמרַא רעטיור רעד ןיא טנידעג .דנַאלסוד

 1941 .ןַאשזדיבָאריב ןיא טבעלעג טַײצ ַא .סעמע רעװקסָאמ ןוא רעבַאיטקָא רעקסנימ

 ןריזינַאגרָא ןפלעה וצ המחלימ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ קסנימ ןייק ןרָאװעג טקישע

 יד ןופ ןרָאװעג ןעגנַאפעג המחלימ רעד ןופ ףוס ןרַאפ .גנוגעוװַאב-ןענַאזיטרַאּפ יד

 :ץג ןוא ןפױלטנַא וצ ןזיװַאב טָאה רע .רענַאזיטרַאּפ יד טימ טכַאלש ַא תעשב ןשטַײד

 .טכַארבעגמוא םיא ןבָאה ןשטַײד יד ּוװ ,ָאטעג רעקסנימ רעד ןיא ןדַיי יד ןפלעה טווורּפ

 ,1926 ,קסנימ ,(ץלָאס .ב טימ ןעמַאװצ טלעטשעגפיונוצ) ,םיארונ םימי :םרָאפכוב ןיא

 גנולמַאז ;ז"ז 32 ,1926 ,קסנימ ,סעיגעלָאקדער ןוא ןזַײרקרַאקרעדניק יד ףליהוצ ;ז"ז 7

 86 ,1927 ,קסנימ ,(טריגַאדער ןוא טלשטשעגפיונוצ) ןעגנולייצרעד עשירענָאיּפ ןופ

 -ץיּפטיגַא ןַא ,טריזילַאנָאיצַאנרעטניא ;ז"ז 27 ,1927 ,קסנימ ,(גנולמַאז) רוטלוקזיפ ;ז"ז

 יױבניסָא ;ז"ז 34 ,,1920 ,קסנימ ,(יקציווָארבוד .מ טימ ןעמַאזוצ) ...ןטקַא ַײרד ןיא עס

 ,קסנימ ,(טלעטשעגפיונוצ) ,גנולמַאז ,יימרַא עטיור ;זײז 80 ,1931 ,קסנימ ,(גנולייצרעד)

 ,1922 ,,ר.ס.ס.וו ןיא טָאלפ ןוא ײמרַא רעטיר רעד ןופ גנוקינייארַאפ עשירַארעטיל

 -ינ ;ז"ז 27 ,1932 ,קסנימ ,(ןעגנולייצרעד עשיאיימרַאטױר) ךַאו רעד ףיוא ;ז"'ז 0

 ,1936 ,קסנימ ,(טעברַאַאב שירַארעטיל ןוא טצעזרעביא ,טלמַאזעג) סרָאשטש ַײלָאק

 -ןיק רַאפ ןַאגרָא רעקסנימ םעד ןופ רָאטקַאדער 'װטנַארַאפ ןעוועג 1927-1926 .ז"ז 2

 רעגנוי רעקסנימ ןופ -- 1930 ןיא ןוא ,רענָאיּפ רעגנוי רעד ןוא רעקעוו-רענַאיּפ רעד

 .וו.פ.א.ק.ל ןופ .ק.צ ןופ ןַאגרָא ,ץענינעל
 ,קסנימ ,18 ,מונ ,רעטעברַא רעגנוי ,שערדעמ .ב :1932 ,קסנימ ,13 'מונ ,ןרעטש ,ינאירבערעס .י

 ,שזדָאל ,(61) 5 'מונ ,עמיטשסקלָאפ ,ןיבַאר .י ;1933 ,קסנימ ,79 'מונ ,רעבַאיטקָא ,װָאקַאבַאק .נ 2

2,. 

 -ָאפ ןַײז .וועִיק ןיא !בעג -- ( -- 1879 ,יצעד ןטטו) -- דיוד ,יקסווַאלסַאז
 ןיא ןוא ליכשמ ַא ןעוועג זיא ,קירבַאפ-רעקוצ סװעצַײז ףיוא רעטלעטשעגנָא ןַא ,רעט

 רערעל ַא ןדיוד וצ ןטלַאהעג וליפַא טָאה ןעמ .שיסור טדערעג רעדניק יד טימ בוטש

 ךיז טָאה רע ןָאטעג טשינ לגנַיי רעד טָאה הלועּפ עסיורג ןייק רעבָא ,שַיערבעה ףיוא
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 תו כ ל מ יי גו ר ה ָלש יט על װָא ס יד

 רעשידִיי ןוא רוטַארעטיל רעשיסורישידִיי רעד טימ טריסערעטניא ןגעווטסעד ןופ
 ןיוש ךיז רע טָאה ,עיזַאנמיג סַאלק ןטשרע ןופ רעליש ַא ןעוועג זיא רע ןעוו .עטכישעג
 עג ,טעטיסרעווינוא רעוועיק ןיא טנעדוטס ַא קידנעַײז .טסילַאיצָאס ַא רַאפ ןטלַאהענ
 -ץֶג זיא סָאװ ,"עיצַאזינַאגרָא-טנעדוטס, רעשידִיי רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונ
 ןטנעדוטס עשיטסילַאיצָאס ןוא עשיטסינויצ ךרוד (1899 טסברַאה) ןרָאװעג טעדנירג
 -רעד רעטעּפש ךיז טָאה יז ןעוו ,עיצַאזינַאגרָא רעד טימ ןעגנַאגעגטימ זיא יז .ןעמַאזוצ
 -ילעטניא עּפורג, רעד ןיא טשרע וצ ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ,"דנוב , םוצ טרעטנענ
 -נעדוטס יד תעב ."טַײהַײרפ, עּפורג רעשידנוב רעד ןיא םעד ךָאנ ןוא ?ןדִיי-ןטנעג
 .טעטיסרעווינוא ןופ ןסָאלשעגסיױא םיא ןעמ טָאה וועיק ןיא 1901 ןיא ןעורמוא עשיט

 קיטַײצכַײלג ,"דנוב , ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקיטרָא רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןָא 1903 ןוכ
 .יקילקטָא גנוטַײצ רעשיסור רעוועַיק רעד ןיא טייקיטעט עשירַארעטיל ןַײז ןביוהעגנָא
 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ,גנוגעווַאב רעד ןיא טעברַאעג וויסנעטניא רעייז 065

 ןרַאפ ךיוא סעיצַאמַאלקָארּפ ןבירשעג ,"דנוב, ןופ ןטעטימָאק רעסעדָא ,רעגיר ,רענליוי
 ןיא טקילײטַאב ךיז ,דילגטימ-רעבעגטַאר ןימ ַא 1905 ןיא ןעוועג ןכלעוו ןופ ,ק"צ
 -ימ ףיוא רָאטַאטיגַא רעטסּוװַאב ַא ןעוועג ,ןצנערעפנָאק ןוא ןרָאפנעמַאזוצ עשידניב
 ןיא הסיפת ןיא ןסעזעג ןוא טריטסערַא ןעוועג לָאמ עכעלטע .ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןעגניט
 רענליוו רעכעלגעט רעד ןיא ןענָאטעילעּפ ןוא ןעלקיטרַא ןבירשעג .וועִיִק ןוא ענליוו
 -נוב רעד ןופ עיגעלָאק-עיצקַאדער רעד וצ טרעהעג .ש"צ עשידנוב ַא"א גנוטַײצסקלָאנ
 ןיא ךיוא יו ,ןטרָאד ןבירשעג ןוא ענווָאק-ענליװ ,ַאנובירט ַאשַאנ רעשיסור רעשיד
 ךיוא (וַארגָאב פיליפ םינָאדװעסּפ ןשַיײטרַאּפ ןַײז רעטנוא) ענוװָאק ,ָאווָאלס עשאנ

 רעשיטקַארּפ ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז 1907 ןיא .סעיזנעצער ןוא ןטכיזרעביא-עסערפ

 -טימ רעלוגער טָאה .ןבַײרש םעד ןבעגעגּפָא ןצנַאג ןיא ךיז ןוא טייקיטעט רעשַיײטרַאּפ
 רעד ןיא ,1909 ןופ קידנבייהנָא ,ךָאנרעד ,יטסעיוו איקסוועיק עשיסור יד ןיא טעברַאעג

 (?סולוקנומָאה, ּפ"א ךיוא) 1912 ןיא ןוא ?סימ ַאיַאקסוועיק צ"ט רעלַארעביל רעסיורג

 קיטַײצבַײלג .טצעזַאב טלָאמעד ךיז טָאה רע ּוװ ,ב"טּפ ןיא ןעיד ןלַאקידַאר םעד ןיא

 יטסעיוו ַאיקסיערוועי ןוא (1912 ,ב"טּפ) טַײצ יד סעבַאגסיוא עשידנוב יד ןיא ןבירשעג

 "דנוב , ןופ ק"צ םוצ ןרָאװעג טריטּפָאָאק רע זיא רָאי םענעי ןיא .(1916 ,ב"טּפ ,שיסור)

 ךָארבסיױא ןכָאנ .ב"טּפ ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג ןיא

 -ָארטעּפ ןיא "דנוב , ןופ רעטערטרַאפ ןעוועג (1917) עיצולָאװער-רַאורבעפ רעד ןופ

 רעד ףיוא .עמיטוש רעטעברַא רעשידנוב רעד ןופ רָאטקַאדערטימ ןוא טעוװָאס רעדָארג

 ןופ ק"צ ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ,1917 ,לירּפַא ןיא "דנוב, ןופ ץנערעפנָאק רעט9

 -רָא ןופ רעציזרָאפ-עציוו רעד ,"דנוב , ןופ רעייטשרָאפ רעד יװ ,ןעוועג .ײטרַאּפ רעד

 רעייטשרָאפ ַא ,דנַאלסור ןיא רָאפנעמַאזװצ ןשידִיי ַא ןפורפיונוצ רַאפ ָארויב-ריזינַאג

 -ַארקָאמעד יד ןופ רָאפנעמַאװצ םעד ןופ טעטימָאק-ריזינַאגרָא םעד ןיא "דנוב? ןיפ

 ,ַארגָארטעּפ יד ןיא ןבירשעג ךס ַא טָאה .(1918) דנַאלסור ןיא תוליהק עשידִיי עשיט

; 
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 ץנַאר עמָאּפ רעדנַאסקעלַא

 סעבַאגסױא עשידנוב ַא"א (1918-1917) ַאדנוב סָאלָאג ןשיסור ,עמיטש רעטעברַא רעד

 -יגער רעד ןיא טקיטסעפרַאפ ךיז ןבָאה סעקיװעשלָאב יד יוװ םעד ךָאנ .דנַאל ןרעביא

 ,וװעִיק ןייק קעװַא זיא .קיװעשלָאב-יטנַא רעמערטסקע ןַא ןעוועג 'ז זיא ,(1918) גנור

 ימעיט ַאיקסיערוועי ַאנ ב"מז עשיסור סָאד ,עיצַארעּפַאָאק עשידִיי יד טריטקַאדער טרָאד

 רע טָאה ,וועַיק טשרעהַאב קיטליגדנע 1920-1919 ןיא ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ןעוו .ַא'א

 ,ווירב ַא טקורדעגּפָא טסינומָאק ןשיסור ןיא ןוא ןָאפ רעשיטסינומַאק רעשידִיי רעד ןיא

 1921 .טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעקיטלָאמעדיזיב ןַײז ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע ּוװ

 ןעמונרַאפ ךיז ּוװ ,ב"טּפ ןייק קירוצ טרָאד ןופ ,עװקסָאמ ןייק ןרָאפעגרעבירַא רע זיא

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ סעמעט ףיוא טּפיוהרעד ,טעברַא רעשירַארעטיל ןייר טימ

 סעיפַארגָאנָאמ ןוא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ .גנוגעװַאב-רעטעברַא רערענָאיצולָאװער

 -ַאגסױא ערעדנוזַאב ןיא ןוא סיּפָאטעיל ַאיַאקסיערוועי ןיא ,ןלַאנרושז עשיטעווָאס ןיא

 ,טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה רעשידִיי רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג .סעב

 -רעטעברַא רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג יד ןרידוטש וצ עיסימָאק רעד ןופ רעציזרָאפ

 ּוװ ,ַאדווַארּפ רעװקסָאמ רעד ןיא ווירב ַא טקורדעגּפָא יז טָאה 1925 ןיא .גנוגעװַאב

 ןַאד ןופ ןוא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד טימ שיטילָאּפ טריזירַאדילָאס ךיז טָאה רע

 רעשיטעווָאס רעטמיוצעגמוא ןוא רעשיטסַאקרַאס ,רערעטיב רעד ןרָאװעג רע זיא ןָא

 ןצענערג יד רעביא טַײװ טנַאקַאב ַאזַא יו זיא סָאװ ,טסיצילבוּפ ןוא טסינַאטעילעפ

 -גינעל יד ןיא ןענָאטעילעפ ענַײז טקורדעג טשרע וצ טָאה רע .דנַאלסור-טעװָאס ןופ

 ןופ רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג ,1926 ןיא ,ךָאנרעד ,ןעגנוטַײצ עשיטסינומָאק רעדַארג

 רעד ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא -- ןָא 1928 ןופ ןוא ַאיטסעווזיא רעװקסָאמ

 םעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא המחלימ-רעלטיה רעד תעשב .ַאדווַארּפ רעװקסָאמ

 יד רַאפ ךיוא ןעלקיטרַא ןבירשעג .עװקסָאמ ןיא טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא ןשידִיי

 1945 ןיא .טַײהַײרּפ י"נ רעד רַאפ ןוא טייקינייא ןוא סעמע ןעגנוטַײצ עשידִיי עװקסָאמ

 ןעועג זיא ןלַאפנָא עפרַאש עטצעל ענַײז ןופ רענייא .ןעדרָא ןשיטעװָאס ַא ןעמוקַאב

 -ָאדװעסּפ ענַײז .(1958) ָאגַאווישז רָאטקָאד ןַאמָאר ןַײז רַאפ ןקַאנרעטסַאּפ סירָאב ףיוא

 עלעשטנעמ ןיילק ַא ,סיּפיל .ּפ ,ווָאּפיסָא .ד ,ווָאטויל .א :עטנָאמרעד יד רעסיוא ןעמינ

 ירַאג עפעזושזד :שידִיי ףיוא ןלַאנרושז ןיא ןטעברַא ערעסערג ןוא םרָאפכוב ןיא

 ןופ ווירב -- עזמעט ןופ ןגערב יד ַײב ;ז"ז 25 ,1906 .,ענליוו ,"טלעוו יד, ג"פ ,ידלאב

 ּפ"א ,קַאװטיל .א טימ ןעמַאזוצ) ןָאדנָאל ןיא .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד

 -רַאפ ;ז"ז 213 ,1907 ,ענליוו ,(קַאװטיל .א ןופ -- רעטצעל רעד .,יול ןוא ווָארגָאב

 סקַאמ ךרוד שיסור ןופ טצעזעגרעביא) םינבר יד רעפטנע ןַא ,ןטייקינייר עטכעווש

 סָאד סרעצעז .צ .ש ןיא ,"ןדִיי יד ןוא יקסוװעיָאטסָאד, ;ז"ז 8 ,1917 ,ב"טּפ ,(ךַײרנַײוװ

 ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעיק רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ ,, ;1922 ,4 ,טרָאוװ

 ןסַאמ עשידִיי יד ןוא דנַאברַאפנטַאר רָאי 15 ;1920 וועיק ,1 ,טקניּפ רעטיור ,"דניב,



 תוכ למ-יגור ה 4עש יט ע װַא ס יד

 רעשטַײד רעד :ז"ז 47 ,1932 ,טרָאד ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןדִיי יו ;זײז 24 ,1922 ,עװקסָאמ

 ךס ַא ןבירשעג טָאה .ז"ז 22 ,1941 ,טרָאד ,רעקלעפ יד טפַאשטכענק טגנערב םזישַאפ

 ןיא ןדַיי ןופ עטכישעג יד, :יװ ,טעמעט עכלעזַא ףיוא שיסור ןיא ןרושָארב ,רעכיב

 יד, ;"ןַאשזדיבָאריב ןייק רערעדנַאװרעביא יד ןופ סעטָאגל ןופ טכער יד, ;"ענִיַארקיא

 ;(1922) "1920 רָאי ןיא וועיִק ןיא ןקַאילָאּפ יד, ;!סעשטּפַארטס-סטָאג עטרעדורעגפיוא

 ַא -- "ווָאנַאמָאגַארד .פ .מ, ;(1923 ,עװקסָאמ) "שטיוועשובליוו טינַאמ ןוא ווָאטַאבוז;

 ;(1924 ,עװקסָאמ) "ָאבַאילעשז .י .א, ;(1924 ,וועַיק) דויטע רעשיפַארגָאיב-שיטירק

 יו האמ רעצרַאװש רעד ןופ רעטיר רעד; ;(1925 ,דַארגנינעל) "לַאסַאל דנַאנידרעפ;

 יד ןיא גירק-רעגריב רעד; ;?עיצולָאװער-לַארוװעּפ רעד ןופ קינָארכ; ;(1925) "ןיגלוש

 םענופ ןגעוו ןוא ןסולפסיוא יד, ;'1865-1861 ,עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטַאטש עטקיניירַאפ

 -וַארק-קַאינּפעטס; ;'ןירדעשטש-װָאקיטלַאס; ;?ָאקנעשטוװעש סַארַאט; ;ןָאטעילעפ

 .ַא"א "םולש רַאפ ףמַאק רעד; ;"ײמרַא סרעלטיה ןופ ףוצרּפ רעד, ;'יקסנישט
 יקסנַאנזָאּפ .? .ח ;:132 ,ז ,1923 ,י'נ ,2 'ב בעל ןַײמ ,םעדצמ .װ ;1 'ב ,ןָאקיסקעל ,ןעזייר .ז

 ףיוא רעפטנע ןַא ,בוסוטמ .ח .י ברה ;131:125 זייז ,1938 ,עשראװ ,1 'ב ,טסידנוב ַא ןופ ןרַאומעמ

 עיצקַאדער ןופ רעטעברַאטימ טנױלַאב, ;זיז 15 ,1917 ,'בוג רעװָאגינרעשט ,רעטסָא ,רעפטנע ןַא

 ,"טסערּפ רעשיטעװַאס רעד ןופ בוט'םוי ַא, ;1945 ,'טּפעס ןטס25 ,ץװקסַאמ ,טייקינייא ,"ַאדװַארּפ

 רעטעלב ,גרעבנירג .ח ;1948 ,'װָאנ 29 ,י"נ ,לַאנרושזמיגָאט ,ינרַאשט .ד :1945 ,טּפעס 27 ,טרָאד

 .308:300 זייז ,1954 ,י'"נ ,דוביגָאט ַא ןופ

 -סַײװ ,קסניּפ ןיא 'בעג -- ( ? -- 1893 ,ץראמ ןטסנו) -- יכדרמ ,יקצערַאז
 יד טקידנעעג ךָאנרעד ,ןקותמ-רדח ַא ןיא טנרעלעג .'ז קיזַײא ןופ רעדורב .דנַאלסיר

 ןוא טפַאשטריװסקלָאפ רַאפ טוטיטסניא ןיא טרידוטש ךיוא ,ענליוו ןיא לוש עשינכעט

 ןקיטרָא םעד ןיא רערעל ,ווָאקרַאכ ןיא הליהק רעד ןופ ןַאמטַאר ןעוועג .רוטלוקירגַא

 -1911 .זױהרעטעברַא-טנגוי ןשידִיי ןופ רעטלַאװרַאפ ,גנודליב-סקלָאפ רַאפ טוטיטסניא

 -עג 1919 טניז .ןעגנוטַײצ-ץניװָארּפ עשיסור ןיא סעיצנעדנָאּפסערָאק ןבירשעג 2

 עשיסור ןוא עשידִיי ןיא גנודליבסקלָאפ ןוא קיגָאגַאדעּפ ןגעוו ןעלקיטרַא ךס ַא טקורד

 8 ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,ג"פ ןשיגָאגַאדעּפ ַא וָאקרַאכ ןיא טעדנירגעג .ןלַאנרושז

 -רעטעּפש יד ןיא .טנגוי ןוא רעדניק רַאפ ךעלכיב עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ עניילק

 טשינ לרוג ןַײז זיא 1948 טניז .טעברַא-ריטקַאדער טימ ןבעגעגּפָא זיולב ךיז ןרָאי עקיד

 .טנַאקַאב

 עקניניילק יד ;ז"ז 31 ,1919 ,ָאקרַאכ ,רעקוצ טכַאמ ןעמ ױזַא יו :םרָאפכוב ןיא

 65 ,1924 ,עװקסָאמ ,טלעוו-ןזַײא יד ;ז"ז 37 ,1919 ,טרָאד ,(סעקשַארומ ןגעוו) םימכח

 -רַאפ ךיוא .ז"ז 48 ,ויָאקרַאכ ,טנגוי-רעטעברַא רעד רַאפ לוש יד (שיסור ףיוא) ;ז"ז

 ב"מז ןיא ַײרעסָאלש ןופ עיגָאלָאנימרעט ַא (רענידָאג .ש טימ םענייא ןיא) טכעלטנפט

 .שידִיי
 ;46 '1 ,1 'מונ ,1919 ,װָאקרַאכ ,טפנוקוצ ,'ירעכיב ןשיװצ, ,.פ .ח :1 'ב ,ןָאקיסקעל ,ןעזייר .ז

 .39 יז (24) 1 'מונ ,1920 ,עװקסָאמ ,גנודליב ןוא רוטלוק -- עיפַארגַאילביב
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 ץנ אר עמָאּפ ר עד נא סקעלַא

 -רַאפ .קירבַאפ ַא ןיא טעברַאעג .קסנימ ןיא 'בעג -- ( .-- 1904 -- השמ ,ףיימ
 -נָא .1923 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא .טעטיזרעווינוא-הכולמ רעוװקסָאמ םעד טקידנע

 -רַאפ ןוא טריטסערַא ןעוועג 1948 ךָאנ .ןרעלטיה ןגעק המחלימ רעד ןיא רעמענלייט

 שיטעװָאס, ןגעוו ייסע יד ןעז) .עװקסָאמ ןיא טציא טניֹוװ ןוא ןבעל ןבילבעג .טקיש

 -מייה שיטעװָאס, לַאנרושז םעַײנ ןופ דילגטימ-עיגעלָאקדער ַא זיא רע .("דנַאלמייה

 ,."דנַאל

 -עלָארּפ ;ז"ז 272 ,1933 ,קסנימ ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל :ןעגנופַאש עטקורדעג ענַײז

 .רעדיל ,טיור רעדָא טיט ;ז"ז 63 ,1925 ,טרָאד ,עלעװָאנ ,ענַײמ רעטסעווװע ,עקרַאט

 -סָאמ ,עמעָאּפ ,לסעג-סָאלש ןופ עלעסעה ;(רוטַארעטיל-רעדניק) ;ז"ז 64 ,1937 ,טרָאד

 ,קסנימ ,(ןַאר .ל -- 'ליא ןוא עליה) עמעָאּפ ,ענומָאק רעשזירַאּפ ;ז"ז 32 ,1932 ,עויק

 .ז"ז 119 ,1935 ,טרָאד ,ןעמַאזוצ ;ז"ז 20 ,3

 םעד טקידנערַאפ .רימָאטישז ןיא 'בעג -- ( .--1914) -- 'פייּפ ,יקסווַאנַאי

 ןעמונעגלײטנָא .1933 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא .טוטיטסניא ןשיגָאגַאדעּפ רעװקסָאנ

 -ַאב ךיז טָאה רע .םרעּפ ןיא טסילַאנרושז ַא יו טציא טעברַא .גירק-טלעוו ןטייווצ ןינ

 -סָאמ ,ןַאשזדיבעריב :ז"ז 72 ,1935 ,ווָאקרַאכ ,גנופַאש-רעדניק :ב"מז יד ןיא טקילײט

 .ז"ז 204 ,1936 ,עווק

 ; יזיא ,קידאב
 קירַאכ יזיא ןגעוו ייסע רעד ןיא עיפַארגָאיב ןַײז עז)

 (.."רוכזיג גנולײטּפָא רעד ןיא

 ,יקוב ןיא .בעג -- (1943 יצעד 17 -- 1897 ינַאי 30) -- השמ ,יקצַאועשטשַאכ
 ןוא ת"ת ,רדח ןיא טנרעלעג .הרות:-דומלת ַא ןיא רערעל ַא רעטָאפ ַא ַײב ,ןַאמוא ןבעל

 ןלושכיוה ןיא טנרעלעג רעטעּפש .ןַאמוא ןיא לוש-ץרעמָאק יד טקידנעעג 1916 ןיא

 עַײנ רעװעַיק ןיא טקורדעגּפָא דיל טשרע ןַײז .גרובנירעטַאקעי ןוא דַארגָארטעּפ ןיא

 טָאה רֶע ןעוו ,1921 ןיא טשרע ןקורד ןביוהעגנָא ךיז טסנרע רעבָא ,1918 ןיא טַײצ

 עשיטסינומָאק גנוטַײצ רעד ןיא טעברַאעגטימ רע טָאה ןטרָאד .וועיק ןיא טצעזַאב ךיז

 ךורבסיוא ןכָאנ .סעמע רעװקסָאמ ןיא רָאי ַײרד טעברַאעג רע טָאה ןָא 1923 ןופ .ןָאפ

 ךיז טָאה ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא קיליװַײרפ קעװַא סיצַאנ יד טימ המחלימ רעד ןופ

 רעד ןיא .ליוק רעשיצַאנ ַא ןופ ןעמוקעגמוא זיא ןוא ןטכַאלש ךס ַא ןיא טקילײטַאב

 .עקרָאיװעוװ, ןופ עיפַארגָאיב ןעז) .ןוז רעקיצנייא ןַײז ןלַאפעג ךיוא זיא ײמרַא רעטיוו

 .('םהרבא

 ןרעווש ןיא ;1924 ,רָאװ עטרַאה ;ז"ז 32 ,1922 ,טשערָאד :רעכיב עטקורדעג ענַײז

 -רַאכ ,1932 ,רעטנזיוט ןופ טָארט ;1932 ,טכַאלש עטצעל ;1931 ,ןטרָאּפַאר ;1929 גנַאג

-.480- 



 תוכ למייגור ה 3 צשיט 9 װאס יד

 ,וועיק ,טנַאה ַאב טנַאה ;:ז"ז 150 ,1924 ,וועיק-ווָאקרַאכ ,(סעמעָאּפ) ןינעל ;ז"ז 260 ,וװָאק

 ;ז"ז 80 ,1936 ,(סעמעָאּפ) קִיַארעה ;ז"ז 103 ,19235 ,טרָאד ,טנַארפ טָאר ;ז"ז 124 ,5

 -ַאמַארד ,עגַײט ;ז"ז 332 ,1926 ,ָאקרַאכ-װעיק ,רעדיל ענעבילקעגּפָא ,טעברַא ןַײמ

 תומולח ;ז"ז 116 ,1929 ,וװעִיק ,(עמעָאּפ) ןַאמצרַאוװש רעשָא ;1936 ,סענעצס עשיט

 ןוא םייה ;ז"ז 186 ,1939 ,טרָאד ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל ;ז"ז 123 ,1939 ,טרָאד ,(עסעיּפ)

 טָאה רע ;ז"ז 64 ,1943 ,עװקסָאמ ,טנַײה ןוא לָאמַא ןופ ;ז"ז 120 ,1940 ,טרָאד ,טלעו

 דנַאב ַא סװָאטנָאמרעל טצעזעגרעביא ךיוא טָאה ,רעדניק רַאפ רעדיל ךס ַא ןבירשעג

 .קיריל

 רעילָאּפָאטַאלזיַײנ) ענשָאקסָאר ףרָאד ןיא 'בעג -- ( --1906) -- עטָאנ ,עידול

 ןיא תוכאלמ ײלרעלַא ןָאטעג .ןעמָארגָאּפ טבעלעגרעביא גירקרעגריב ןתעב .(ןטנגעג

 -טפַאשטריװדנַאל ַא ןיא רָאי עכעלטע טעברַאעג 1922 בייהנָא ןופ .טעטש ענעדיישרַאפ

 -סנימ ןיא טנרעלעג 1924 .גוימָאק ןיא ןטָארטעגנַײרַא ,קסנימ רעטניה עמרעפ רעכעל

 רעװקסָאמ ןטייוצ םַײב רָאטקעס ןשידַיי ןיא -- 1926 ,םוקינכעט ןשיגָאגַאדעּפ רטק

 -עּפ רעװקסָאמ ןופ גנולײטּפָא עשירַארעטיל יד טקידנערַאפ .טעטיסרעווינוא-הכולמ

 ןוא דלַאווגנוי ןלַאנרושז יד ןופ רַאטערקעס ןעוועג קיטַײצכַײלג ,טוטיטסניא ןשיגָאגַאד

 ןטרָאד .סעדָא ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה 1931 .1929 ןיא ןקורד ןביױהעגנָא ךיז .רענָאיּפ

 -ָאפ יד ןיא קעװַא דלַאב םיא טלעטש סָאװ ,טפור פעטס רעד ןַאמָאר םעד ןבירשעגנָא

 עקיטכיו ערעדנַא ךָאנ ןבירשעג טָאה רע .רעבַײרש-ץעזָארּפ יד ןופ ןעייר עטשרעד

 ןכָאנ .1948-1947 ,ועַיק ,ןרעטש רעד ךַאנַאמלַא ןופ רָאטקַאדערטימ ַא ןעוועג .קרע וי

 -ופעג ךיז ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא קעװַא רע זיא דנַאלסור-טעווָאס ףיוא לַאפנָאדיצַאנ

 -עג טריטסערַא זיא .רעדלעפטכַאלש יד ףיא המחלימ רעד ןופ טַײצ עצנַאג יד ןענ

 ןרָאװעג טַײרּפַאב טיוט סנילַאטס ךָאנ ןרעגַאל ןיא טקישרַאפ ןעוועג ,1948 ףוס ןרָאװ

 .סעדָא ןיא רעדיוו טציא טניֹוװ ןוא

 עט2) :ז"ז 208 ,1932 ,לײט רעטשרע ,טפור פעטס רעד :קרצוװ עטקורדעג ענַײז

 ,1934 ,רָאטױא םענופ לוש רעד רַאפ טעברַאַאב ,טפור פעטס רעד ;(1935 -- עגַאלפייא

 32 ,1938 ,םי םַאב עביל ַא ;ז"ז 20 ,1937 ,עװקסָאמ ,םינכש -- רישזַאסַאּפ ַא ;ז"יז 9

 -יוידניא רעטצעל רעד ;ז"ז 58 ,1928 ,וועיק .ןעגנונעכייצרַאפ ,דנַאל ןיא רימ ַאב ;ז"י

 ,קלָאפ ןופ ןוז ַא ;:ז"ז 172 ,1939 ,ןעגנולייצרעד :;ז"ז 27 ,1939 ,טרָאד ,גנולייצרעד ,לַאוד

 ,טרָאד ,עגַאלפױא עט3 ,טפור פעטס רעד ;1939 ,טרָאד ,שטַאקסוא הנח ;1939 ,טרָאד

 ;ז"ז 599 ,1948 ,עװקסָאמ ,לייט רעטייויצ ןוא רעטשרע ,טפור ּפעטס רעד ;ז"ז 211 ,1

 ןופ לטיּפַאק ַא טקורדעג ,2 ,דנַאלמײה שיטעווָאס ןיא .(עסעיּפ) יורפ סרידנַאמָאק םעז

 ןַא ןיא שיסור ןיא ןענישרעד 1958 ןיא זיא ןַאמָאר רעד .טפור פעטס רעד לייט ןטירד

 .שידִיי ןופ גנוצעזרעביא רעטעברַאעגרעביא ,רעטריזירָאטױא
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 ץנַארעמָאּפ רעדגַאסקללַא

 ,קינעטילק ;(טפור פעטס ןגעװ) 1932 ,עװקסָאמ ,ןעלקיטרַא עשיטירק:-שירַארעטיל ,יוברעביא ןיא
 1925 ,טרָאד ,ןעלקיטרַא ,קיטירק ןופ גנולמַאז ,רעבַײרש ןוא קרעװ :.ש

 -םערק ,עטסגנִיי יד ןופ רענייא ןעוועג זיא --(1937 -- 1896) -- דניקסיז וועיל
 -נעסַײװ .מ .י רענַאיצילַאג ַא, -- רעקיַאזָארּפ עשידִיי ץטסקידנגָאזוצליפ ןוא עטסקיט
 -מוא םיא טָאה'מ -- תוכלמ-יגורה יד ןופ רענייא ךיוא זיא .ז .? .ןגָאז ןעמ ןעק ,"גרעב
 ,ןטָאט ַא ַײב ,עשייר ןבעל ,וועשיבדנעס ןיא ןריובעג זיא רע .1937 ןיא ךָאנ טכַארבעג
 .נויצרעד עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב ןוא דיי ןשידיסח ןוא רחוס םענעעזעגנָא ןַא
 ןופ רעטלע ןיא ,ןליוו סרעטָאפ םעד ןגעק רע טָאה המחלימ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ
 ףָאנרעד ןעוועג .ײמרַא רעשיכרטסע רעד ןיא קיליוװַײרפ ןסָאלשעגנָא ךיז ,רָאי 8
 טַײצ עגנַאל ַא טעװעצַארּפעג ןוא ןסור יד ןופ ןרָאװעג ןעגנַאפעג ,ןטכַאלש-טנָארפ ןיא
 ןיא טצונעגסיוא רעטעּפש רע טָאה ןעגנורַאפרעד ענַײז .ריביס ןיא סעטכַאש יד ןיא
 .ןעגנופַאש עשירַארעטיל ענַײז

 יירק ,רעטכיד רעטסּוװַאב רעד ,לשערגַײנ .מ ר"ד ןופ עיצַאמרָאפניא רעד טיול
 ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ רעטצעל רעד ןיא ,וועיל דניקסיז ןופ רבח-טנגוי ןוא רעקיט
 (רעילָאטס) רעלשיט ַא ןרָאװעג ,ןליו סרעטָאפ םעד ןגעק רעדיװ ,טפַאשנעגנַאפעג
 ןיא טניוװעג טָאה רע .ךיז רַאפ רָאנ ,סָאבעלַאב ןייק רַאפ טעברַאעג טשינ סָאה רע
 לַאנרושז ןטימ ןדנוברַאפ טרָאד ןעועג 1928 ןיא .ןיו ןיא ךָאנרעד ,גרעבמעל
 -ץּפש רעד זַא ,טלייצרעד רימ טָאה לשערגַײנ סָאװ ,טנַאקַאב קינייװ זיא'ס ."שידִיי;
 -ַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ םשור םעד רעטנוא טָאה טסינומָאק רעקימַאלפ רעקידרעט
 -רעדיוו, םעד ןגעוו ןַאלּפ םענעגייא ןַא טימ רושָארב ַא 1919 ןיא ןבירשעגנָא עיצַאר
 ךָאנרעד .רעלשיט ףסוי םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ,(ןטַײז 32) "?ארשי-ץרא ןופ יבפיו
 ןטרָאד .ןילרעב ןיא טצעזַאב ךיז רעטעּפש ,ןלױּפ ןיא טַײצ לקיטש ַא ןעוועג .ז .ל זיא
 ןטלַאהעג קרַאטש טָאה רעטצעל רעד .ןָאסלעגרעב דוד ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה
 וועיל זיא טָאטשטּפױה רעשטַײד רעד ןיא .ןעוועג ברקמ םיא ןוא טנַאלַאט סוועיל ןיפ
 עשירַאטעלָארּפ ענעפורעג-ױזַא ןבַײרש ךיוא ןביוהעגנָא טָאה רע .טסינומָאק ַא ןרָאװעג
 .קרעוו

 ןיא טקורדעג) 'ּפָאּפ רעד ןוא ײרדנַא, גנולייצרעד רערעסערג רעטשרע ןַײז ןיא
 ענַײז ןופ ענייא .ענַיַארקוא-ברעמ ןופ ףרָאד ַא ןיא טיונ יד וועיל טרעדליש (9
 וצ געוו סנַארּפַאס לצעג, זיא (1939 ןיא טקורדעג) ןעגנולייצרעד עטסטנַאסערעטניא
 טשינ טָאה ,גרעבמעל ןיא רעילָאטס ןעמערָא ןַא ןופ ןוז ַא ,ןַארפַאס ."עיצולָאװער רעד
 רעגנוי ַא ךָאנ טָאה ןוא רעטָאפ םענופ ּפעלק יד ןוא טיונ ערעווש יד ןטלַאהעגסיױא
 ַא ןיא ןלַאפעגנַײרַא רעבָא זיא רע .רעטעברַא ןַא ןרָאװעג זיא רע .םייה ןַײז ןזָאלרַאפ
 רעד תעשב .רעיראטעלָארּפ-ןּפמול ,סעגַאידָארב ,ןשטנעמ-"קעד ןפיוא , ןופ הביבס
 רעקיניזטסּוװַאב ַא ןרָאװעג רע זיא עמרוט ןיא ןוא ,טריטסערַא םיא ןעמ טָאה המחלימ
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 תו כ ל מ - י גו ר ה עש יט עװָא ס יד

 ןעוועג סע זיא רעמ ךָאנ ןוא .סעשיפַארגָאַיב סָאװטע ןעוועג ןיוש זיא ָאד .רענָאיצולָאװער

 זיא ריפ יד ןופ רענייא ּוו ,"עיצולָאווער יד ןכוז שטנעמ ריפ; קרעװטּפױה ןַײז ןיא

 .ןײלַא וועיל

 "עװיסנעפעדק רעד ןופ ןרָאװעג טקינַײּפעג קרַאטש זיא סָאװ ,לדיימ שידִיי ַא

 בָאה'כ :עטייוװצ ןַײז ,ךיז טכוד) יורפ ןַײז ןרָאװעג זיא ,ןלױּפ ןיא (ייצילָאּפ רעשיטילָאּפ}

 ופ ןוא ,דנַאלָאה ןיא טבעל סָאװ ,רעטכָאט ַא רע טָאה רעטשרע רעד ןופ זַא ,טרעהעג

 רַאפ גערנָא רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא .(דנַאלסור ןיא ץעגרע ,ןוז ַא -- רעטייווצ רעד

 ןַײז ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא רעטעּפש ןענַײז סָאװ ,ןעלקיטרַא ענַײז ןבַײרש וצ םיא

 ןטרָאד טָאה רע ."ןשטנעמ רַאפ זיוהטכעש ַא -- ןלױּפ; טעלפמַאּפ םענערָאװעג טמירַאב

 עקטיא ןלױּפ ןיא טבעלעגכרוד ןבָאה סע סָאװ ,ןעגנוקינַײּפ עקיליורג יד טרעדלישעג

 ןוא יונעג רעייז ןבירשַאב סעיציזיווקניא יד טָאה רע .ַאמרעמיצ ערָאד ןוא רעטפיטש

 .שיטסילַארוטַאנ

 ,"ענרַאס-עטנעווש ןיא דנַאטשּפיוא רעד, עמַארד ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה וועיל

 -"ףעטרַאק םענופ ךיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא "רעטינש יד; ןעמָאנ ןרעטנוא זיא סָאוו

 "עג טריטסערַא וועיל זיא טכָאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ךָאנ .קרָאייוינ ןיא רעטאעט

 -בעּפָאק ןייק ךָאנרעד ,זירַאּפ ןייק קעװַא זיא רע ןוא טַײרּפַאב םיא טָאה'מ רעבָא .ןרָאוװ

 -עגּפָא טרָאד ןופ רע זיא רָאי םעד ןיא .1925 זיב ויטקַא ןעוועג זיא וועיל ּוװ ,ןעגַאה

 -סָאמ ןיא ךָאנרעד ,קסנימ ןיא רעַירפ ,דנַאלסור-טעוװָאס ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ןרָאפ

 ,1935 ,יַאמ ןיא ."טלעוו וצ טלעוו ןופ, ךוב ןַײז ןענישרעד 1936 ןיא זיא ןטרָאד .עווק

 טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה זיוה ןיא רימ ַײב ןוא ,וועיק טכוזַאב וועיל טָאה

 ייא רע .סעטכישעג עכעלרעפעג םיא ןגעוו טײרּפשרַאפ ןעמ זַא ,ליומ ןגייא ןַײז ְןיכ

 ױִא טשינ םיא רַאפ ךיז טמענ ןָאסלעגרעב סָאװ ,טרעטיברַאפ רעייז ןעוועג סרעדנוזָאב

 ןעגַאהנעּפָאק ןופ סָאװ ,ןופרעד ןעמונעג ןעגנַאלק יד ךיז ןבָאה .קנעדעג ךיא לפיוו ףיוא

 ךיז טָאה'מ .דנַאלשטַײד-יצַאנ ךרוד טיזנַארט ןרָאפעג וועיל זיא דנַאלסור-טעװָאס ןייק

 .ןטלַאהרַאפ ןטרָאד םיא טעוו'מ זַא ,טַאהעג ארומ טשינ טָאה רע סָאװרַאפ טרעדנווועג

 םעדכָאנ דלַאב רעבָא .ךוב ַא סנַײז עװקסָאמ ןיא ןבעגעגסױרַא 1936 ןיא ןעמ טָאה ךָאד

 (121 רעמונ) ץרעמ ןופ "רעבַאיטקָא רעקסנימ ןיא ןוא .ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא

 .ַאּפַאטשעג רעד ןופ טנעגַא ןַא; יװ טלּפמעטשעג ןיוש םיא ןעמ טָאה 7

 יז .גנַאל טשינ שטָאכ ,ַײרפ רעד ףיוא ןעוועג ךָאנ ןענַײז קַאבלוק ןוא קירַאכ )

 לַאנרושז ןופ רעמונ-לירּפַא ןיא .1937 ינוי רעדָא יַאמ ןיא ןרָאװעג טריטסערַא ןענַײו

 יד ,קלָאפ ןופ םיאנוש עטקעדעגפיוא טציא יד; ןגעוו ןיוש ןעמ טבַײרש "ןרעטש;,

 ,גרעברעביל ,ןַאטיװעל ,וועיל דניקסיז ,קירע ,ץענוד ,ןטסילַאנָאיצַאנ ןוא ןטסיקצָארט

 טריקסַאמעד טשינ ןענַײז ןוא ןעייר ערעזדנוא ןיא ןעוועג טַײצ עגנַאל ַא ןענַײז סָאװ

 1937 ביוא .1937 ןיא ןרָאװעג טכַארבטגמוא ךָאנ ,ךעלנַײשרַאװ ,זיא וועיל ."ןרָאװעג

 םישדח עכעלטע ןיא ןרָאװעג טריטסערַא זיא סָאװ ,קירַאכ יזיא ןופ עטַאד-טיוט יד זיא
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 ץנ אר עמָאּפ ר עדנַא סקעלַא

 רעַירפ ךָאנ טשינ ביוא טעדרָאמרעד ןוועיל טָאה'מ זַא ,ָאטשינ קפס ןייק זיא ,םורַא

 ןיא רעקידלוש-טּפיוה רעד זַא ןטכַארט וצ דנורג ַא בָאה ךיא .רָאי ןבלעז םעד ןיא

 רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאװ ,ץַאק ָאעל ר"ד זיא טיוט סוועיל

 ,ןטכַארט וצ ןכַאזרוא בָאה ךיא .".פ .מ רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק ַא ןוא ?ענַאפ עטָאר;

 -עג רשפא ןבָאה ,קַאבלוק .מ ןוא קירַאכ יזיא ןופ יו ,קירע סקַאמ ןופ ןטסערַא יד זַא

 -רעד ןוועיל טָאה'מ רָאנ יו ןוא ןוועיל ןגעק סעגַאלק יד טימ תוכייש ַא ךיוא טַאה

 -ַאלָק-?שזַאנָאיּפש, ןעּפעשטוצ טנעקעג ןיוש ןעמ טָאה ,"ןָאיּפש-יצַאנ, ַא רַאפ טרעלק

 .(.פָארטעג ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ ,קַאבלוק ןוא ןקירַאכ ןגעק ךיוא סעג

 -נעוועל .מ .י ןעמינָאדװעסּפ יד טצונעג ךיוא ,רעלשיט ףסוי רעסיוא ,טָאה .ז .?

 .בייל-עשיז ןוא ןוועיל דנומגיז ,ןהָאז

 -סױרַא ,קרָאי-וינ ,"ןעטנעמ רַאפ זיוהטכעש ַא -- ןליוּפ ,, :םרָאפכוב ןיא קרעוו ענַײז

 ןטעטימָאק-ספליה רעװָאכָאטסנעשט ןוא רערָאװדיװָאנ ,רעקָאטסילַאיב יד ןופ ןבעגעג

 -ַאוער יד ןכוז ןשטנעמ ריפ, ;1933 ,ןלױּפ ןיא עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד ןציטש וצ

 -רעד ,"טלעוו וצ טלעוו ןופ, ;ז"ז 172 ,1932 ,גַאלרַאפ-הכולמ ,קסנימ ,ןַאמָאר ,"עיצול

 -יװ, לכיב ןַײז טנָאמרעד ןיוש בָאה'כ) .ז"ז 344 ,1936 ,"סעמע; ,עװקסָאמ ,ןעגנולייצ

 :"וועיל .ז, ןופ לכיב ַא טנכײצרַאפ ןענופעג ךָאנ בָאה'כ ."י"א ןופ יובפיוארעד

 רימ זיא'ס .ז"ז 44 ,1924 ,גַאלרַאפ רעַײנ ,ןיוו .ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ;?גנַאגפיוא ,

 .הועיל דניקסיז ןופ עקַאט זיא סָאד ביוא ,רעכיז ףיוא ןלעטשוצטסעפ ןעגנולשג טשינ

 -וצ ,ךַאנַאמלַא ,"תוילת ןופ ןטָאש ןיא , ןיא ןבירשעג ןעוועג ךיוא בגא זיא ןטצעל ןגעוו

 -סערכ עשירַארעטיל,  ןיא ןוא .1932 ,יועַיק-ווװָאקרַאכ ,עקרָאיוועו .א ןופ טלעטשעגפיינ

 .(1932 ,װעַיק-װָאקרַאכ ,סעמַאש .פ ןוא סעדלָאה .ע ןופ 'גפיונוצ ,?עיטַאמָאט

 -יַארקוא) עשטשיבערגָאּפ ןיא 'בעג -- ( - 1917 (עשימ) לאכימ ,וועל
 -יטסניא ןשיגָאגַאדעּפ רעװקסָאמ םענופ טעטלוקַאפ ןשירָאטסיה םעד טקידנעעג .(ענ
 ךיז ןביוהעגנָא .רענַאזיטרַאּפ ַא ןעועג רע זיא ןרעלטיה ןגעק המחלימ רעד תעב .טוט
 ."דנַאלמײה שיטעווָאס, ןופ רַאטערקעס רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד זיא .1936 ןיא ןקורד
 -עלויב יד (ןייטשלעקניפ .א טימ ןעמַאזוצ) טלעטשעגפיונוצ טָאה .עװקסָאמ ןיא טניֹווװ

 רעמונ) 1934 רָאי םענופ לַאטרַאװק ןטירד ןוא ןטייווצ ןרַאפ גַאלרַאפ-סעמע ןופ ןעניט
 -יטרַאּפ ןבעגעגסױרַא ;1925 ,עװקסָאמ ,(4 רעמונ) 1925 ןופ לַאטרַאװק ןטשרע ןוא (3
 .זיז 232 ,1948 ,עװקסָאמ ,ןגעוו עשינַאז

 ,ןילָאװ ,ענָאלָאּפ ןיא !בעג -- (1952 !גיוא 12 --- 1895 יצעד 2) -- ןירפ ,שיקראמ
 א ןעוועג רָאי 3 .רדח ןיא טנרעלעג רָאי 10 זיב .סהכאלמ-לעב ןופ החּפשימ ַא ןיא

 עכעלטע .שיסור ןיא רעדיל ןבַײרש ןביױהעגנָא רָאי 15 וצ .וועשטידרעב ןיא ררושמ

 טקישעג רעטעּפש .טריזיליבָאמ םיא ןעמ טָאה 1916 .סעדָא ןיא ןרעטסקע ןַא ןעוועג רָאי
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 תהו כל מד יג ור ה 4 צ שיט ע װַָא ס יד

 -עג ךיז לָאמ ןטשרע םוצ .ןרָאװעג טעדנוװרַאפ זיא רע ּוװ ,טנָארּפ ןשישטַײד ןפייא

 1921 ףוס .ךוב-רעדיל טשרע ןַײז ןענישרשד זיא םורַא רָאי ַײרד ןיא .1917 ןיא טקורד

 רעריפ רעד ןעוועג .רעדיל ענַײז טנעיילעגרָאפ ,ןטַארעפער ןטלַאהעג ,ןלױּפ ןייק קעווַא

 עשירַארעטיל יד ןופ ןרָאטקַאדער ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא ,?ערטסַאילַאכ, רעד ןופ

 עשימעלָאּפ ןוא ןעייסע עשיטירק:רוטַארעטיל טקורדעג ךיוא ,(1925-1924) רעטעלב

 ןייק טרעקעגמוא ךיז 1926 .לארשייץרא ,זירַאּפ ,ןילרעב ,ןָאדנָאל טכוזַאב .ןעלקיטרַא

 -עש עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא ןוא רעטסוויטקודָארּפ רעד ןרָאװעג ּוװ ,דנַאלסור-טעווָאס

 ןטימ ןרָאװעג טנױלַאב 1929 .עיגרוטַאמַארד ןוא עיזעָאּפ ,עזָארּפ רעשידִיי רעד ןופ רעפ

 ןופ דילגטימ-טַאדידנַאק ַא רַאפ ןעמונעגנָא ךיוא טלָאמעד םיא טָאה'מ .?ןעדרָא-ןינעל,

 .המחלימ-טלעוו רעטייוצ רעד תעשב ןבירשעג ךס ַא .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד

 יד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג .טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא םעד ןיא וויטקַא ךיוא ןעוועג

 -עג קרַאטש הסיפת ןיא ,ןרָאװעג טריטסערַא 1948 ףוס .ַא"א דנַאלמייה ,גיז םוצ ב"מז

 טּפשימ ןטריזינעצסניא ןפיוא (ןָאזרעדָארב םירמ-ענייש טיול) טָאה רע .ןרָאװעג טקינַײּפ

 זיא רע .ןכָארבעגנעמַאװצ טָאה רע זיב ,טונימ 55 ןופ עדער עקידריוו ַא ןטלַאהעג

 ןופ רעוט ןוא רעבַײרש עשידַיי ענעעזעגנָא ערעדנַא טימ ןרָאװעג ןסָאשרעד ךָאנרעד

 ,גָאט ןקיבלעז ןיא טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא

 ,ןייא רוד ,סיוא רוד ;1920 ,סַאּפ ןוא טמופ ;1920 ,םתס ;1919 ,ןלעווש :קרעוװ ענַײז

 ;1921 ,טעגַײדעג טינ ;1920 ,רעדירב ;1929 ,טָאלברעפיצ עטפעלקרַאפ ;1929 ,1 'ב

 ,1932 ,קרעוו עטלמַאזעג ;1932 ,ןסעיפ ;1931 ,געטנכָאוװ ;1931 ,2 'ב ,ןַײא רוד ,סיוא רֹוז

 גנַאגפיוא ;1934 ,סנייא ףיא סנייא ;1933 ,קינזַאילעז לשנַא -- טױט ספוגעלַאב םעז

 ;ז"ז 392 ,1938 ,דרע עכעלרעטָאפ ;1938 ,עינַאפע ןגעוו רעדיל ;1937 ,רעפעינד ןפיוא

 ,ןלַאבינַאק יד טיט ַא ;1940 ,סעדַאלַאב עשַיײמרַאטיור ;ז"ז 116 ,1939 ,ןעגנולייצרעז

 ;1943 ,דנַאלמייה ןוא קלָאפ רַאפ ;ז"ז 528 ,1941 ,ךוב רעט2 ,ןַײא-רוד ,סיוא-רוד 1

 ,ןילָאװ ,קידנעייגַײברַאפ ,טלעוו ןטימ ןיא יװ ,רעכיב ערענעלק ךס ַא ;1948 ,המחלימ

 -טכַאנ ,שירעפיטשש ,למיה ןופ לרעלעט ןכַאנ ,געוו ןטימניא ,עפוק יד ,ןהעשיטנווא

 רעטפניפ ,דרע :סעמַארד .רעב-המלש ןוא לאירזע ,ןָאה ,ָאידַאר ,החפשימ עַײנ ,בױר

 -עגּפָא טשינ ןבילברַאפ ךָאנ .ַא"א רעדלעוו רעשזעווַאלעב ,גיוא ףיוא גיוא ,טנָאיזרָאה

 ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידִיי ןגעוו ןטַײז 800 רעכעה ןופ ןַאמָאר ,תורוד ןופ טָארט :טקורד

 -יל ערעדנַא טרעדנוה רעכעה :תורוש 3000 ןופ הששורי עמעָאּפ ַא ;סיצַאנ יד רעטנוא

 -יא טימ שיסור ףיוא רעכיב 2 טקורדענגּפָא ןעמ טָאה רָאי רָאּפ עטצעל יד ןיא .רעד

 ייסע ןעז) .גנוגנערבמוא ןַײז ןגעוו גנורעלקרעד םוש ןָא ,קרעוו ענַײז ןופ ןעגנוצעזרעב

 ןַײד זיא ּוװ ,ןיק, ייסע יד ןוא *טרָאװכָאנ, םעד ,"...רוכזי, ןיא שיקרַאמ ץרּפ ןגעוו

 .??רעדורב

 .ןילָאװ ,ווָאכינרעשט ןיא 'בעג -- (1951--1889 ילי 14) -- קחצי ,ןוָאניסונ
 עדנערַא ןיא ןטלַאהעג .ליכשמ ַא ןילַא רעבָא ,םינבר ןופ טמַאטשעג ,יכדרמ ,רעטָאפ ןַײז
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 ץ ג א ר ע לט ָא ּפ ר עדגַא סק עלַא

 ךיז רעטעּפש ,סרערעל עטַאוירּפ ַײב טנרעלעג 'נ טָאה רָאי 4 ןופ .קירבַאפ-זָאלג ַא

 טריזינַאגרָא ,"דנוב; ןיא קיטעט ןעוועג 1906 טניז .גנודליבטסבלעז טימ ןעמונרַאפ

 ַא ןרעטסקע ןַא יו טקידנעעג 1910 .ןקעטָאילביב ןוא ןלוש:טנווָא עשידִיי עלַאגעלמוא

 -נייא יד -- לוש עשידִיי ַא ןעטסָארָאק ןיא טריזינַאגרָא 1912 .עשרַאװ ןיא עיזַאנמיג

 ןרָאפעג 1914 בײהנָא .ענַיַארקוא ןיא ןלוש 2:2 יד ןופ ענייא ןוא ןילָאװ ןיא עקיצ

 ןוא עיפָאסָאליפ ,רוטַארעטיל טרידוטש ּוװ ,ץייוש רעד ןיא ךָאנרעד ,עילַאטיא ןייק

 ןופ רעציזרָאפ ןעוועג ,דנַאלסור ןייק טרעקעגמוא ךיז עיצולָאװער רעד ךָאנ .טסנוק

 ,הליהק רעד ןופ רעציזרָאפ-עציוו ,ווָאגינרעשט ןיא "דנוב , ןופ טעטימָאק ןלַאינרעבוג

 ןיא עיצקעסדִיי רעד טימ טריפעגנָא טַײצ ַא ,ײטרַאּפ 'מָאק רעד ןיא ןַײרַא 1919 ףוס

 ןופ רָאטקַאדערטימ ,"שגיל-רוטלוק, רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג 1920 ףוס ןופ .ויעִיק

 עיצַאטרעסיד ַא טקידיײטרַאפ 1925 .עווקסָאמ ןיא 1922 טסברַאה טניז .גַאלרַאפ ריא

 רעװקסָאמ ןטשרע ןיא רוטנעצָאד ןעמוקַאב ןוא "סנַארפ לָאטַאנַא ןוא ָאגוה רָאטקיוװ;

 טעטיסרעווינוא) "עקװערַײמ , ןופ רָאטקעס ןשידִיי םעד ףיוא טנעיילעג .טעטיסרעווינוא

 -ברעמ רעד ןופ ןוא רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ עטכישעג יד (רעקלעפ-ברעמ רַאפ

 -- טעטיסרעווינוא ןטייווצ ןופ טעטלוקַאפ ןשיטסיווגניל ןשידַיי םעד ףיוא ןוא ,רעקיד

 טימ ןדנוברַאפ ךיוא ןעוועג .ה"י 19 ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג יד

 -טפַאשנסיװ רעשינַיַארקואלַא רעד ַײב רוטלוק רעשידִיי רַאפ ערדעטַאק רעוועיק רעד

 -סקלָאפ רעוװעַיק רעד ןיא ןביוהעגנָא שידִיי ףיוא טייקיטעט עשירַארעטיל .עימעדַאקַא

 עטיור יד ,ןרעטש רעװָאקרַאכ ,סעמע רעװקסָאמ ,ןָאפ עועיטסינומָאק רעטעּפש ,גנוטַײצ

 (1921 ,וועיק ,ךעלכיב 10) קיריל עירעס יד טריטקַאדער ןוא טעדנירגעג .ַא"א טלעוו

 -סיוא עשיסור ןיא ךס ַא ןבירשעג .ןייטשפָאה .ד ןוא רעדנעלסיוא .נ טימ םענייא ןיא

 -ַײרש עשידַיי ןגעוו ןעלקיטרַא ךס ַא טנכערעגנַײרַא ,רוטַארעטיל רעשידִיי ןגעוו סעבַאג

 -ַָאלקיצנע רוטַארעטיל רעד ןיא ,עידעּפָאלקיצנע רעשיטעווָאס רעסיורג רעד ןיא רעב

 -ץּפָאלקיצנע-רוטַארעטיל עלַא ןופ ןרָאטקַאדער:טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג ,עידעפ

 רעכיב עקיטכיוו ייר ַא ןבעגעגסױרַא .סעבַאגסיױא עשידעּפָאלקיצנע ערעדנַא ןוא סעי

 יד טנכערעגנַײרַא ,רוטַארעטיל רעשיזיוצנַארפ ןוא רעשיסור רעד ןגעװ שיסור ןיא

 סַאלק עשיסור ןופ סעבַאגסיוא טריטקַאדער .1921 ,ןַאמָאר ןשירָאטסיה ןופ םעלבָארּפ

 -ַאדעּפ טימ טקיטפעשַאב קרַאטש ױזַא טקנוּפ ןעוועג .יָאטסלָאט ןופ ייז ןשיווצ ,רעק

 -ץטיל ןוא ךַארּפש רַאפ טוטיטסניא:יקרָאג םעד ןיא רָאסעּפָארּפ ַא יו טעברַא רעשיגָאג

 -עג טָאה ןלושכיוה ערעדנַא ןיא ןוא עימעדַאקַא רעשידנַאברַאפלַא רעד ןופ רוטַאר

 עכעלטפַאשנסיװ ןוא ןלַאנרושז עקיטכיוו עלַא ןיא .ןטעברַא-שרָאפ רעטרעדנוה טקורד

 ,םרָאפכוב ןיא ןענישרעד טשינ ןענַײז ייז ןופ ךס ַא .עשיסור ןוא עשידַיי ,סעבַאגסיוא

 -רעב ,ןשַא ןגעוו ,רעקיסַאלק עשידִיי ןגעוו ןטעברַא ענַײז ןענַײז טַײדַאב סיורג ןופ

 .סעגַארפ עשיגָאלָאדָאטעמ ןוא ןַאמָאר ןשירָאטסיה ןגעוו ,ַא"א ,סינּפיק ,רתסינ ,ןָאסלעג

 עשיטעווָאס יד טריטקַאדער ךיוא טָאה רע .תומדקה ןבירשעג רע טָאה קרעװ ךס ַא וצ
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 תו כ למ -יגור ה .צש יט ע װָא ס יד

 גנוצעזרעביא עשיסור יד ,1925 ,קרעװ עטלמַאזעג סעלעדנעמ ,1926 ,עבַאגסיוא-ץרפ
 ,ןלַאנרושז ערעדנַא ןוא ששיטעווַאס טריטקַאדערטימ ;רעדלעוו עשיליופ סושָאטַאּפָא ןוכ
 -ידִיי עשיטעווָאס ערעדנַא עלַא טימ ,1948 רעבמעצעד ןיא ןרָאװעג טריטסערַא זיא רע
 ןיא עמרוט ןיא ןברָאטשעג (ןָאזרעדָארב םירמ-ענייש טיול) זיא ןוא ,סרעבַײרש עש
1, , , 

 ,ןקיטירק-רוטַארעטיל| סעירָאעט :ןַײא ןסילש שידִיי ףיוא רעכיב עטקורדעג ענַײז
 םיסקָאמ ;(ז"ז 208 ,1930) ווָאכעשט .ַא ,יקרָאג .מ ,יַאטסָאט .ל ;ז"ז 158 ,1926 ,עװקסָאמ
 ,1932) 'רוטַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ;(ז"ז 247 ,1932) יקרָאג
 ןוא עשידִיי ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא 1922 ןיא .עמַארד| רענעשזניא רבח ;(ז"ז 6
 ,1941) המקנ וצ טפור טולב סָאד טעטש ַא"א סעדָא ,עװקסָאמ ןופ סרעטַאעט עשיסור
 ,(ז"ז 5

 ,4 יי -- 1884 וָאנ ו) -- שטיווָאנַאנַאק יניּפ-סחנפ ןופ ניּפ ,רתסנ דעד
 -קעל ןבעגעג .גנויצרעד עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב .וועשטידרעב ןיא !בעג -- (0
 .וויטָאמ ןוא ןעקנַאדעג -- ךוב טשרע ןַײז ןענישרעד זיא 1907 .שַיערבעה ןיא סעיצ

 ב"מז יד ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעבַײרש עּפורג רעװעיק רעד ןופ רענייא ןעוועג

 -ָאס ןזָאלרַאפ ןרָאי רעקיצנַאװצ בייהנָא .ַא"א ,גנַאגפיוא ,סנגייא ,ךַאנַאמלַא רעשידִיי

 טלָאמעד טניז ןוא טרעקעגמוא ךיז 1928 .גרובמַאה ,ןילרעב ןיא טניווועג ,דנַאלסור-טעוו

 -נופַאש ענַײז ןיא .רעבשַאמ החפשימ יד טנכערעגנַײרַא ,קרעוו עקיגָאװ טקורדעגּפָא

 ,ןכַאז"דרע רעד ןופ רעכעה, טימ ךיז רע טמענרַאפ עיצולָאװער רעד רַאפ ןופ ןעג
 ,ןעגנולייצרעד ןוא ךעלהשעמ עכעלמיטסקלָאפ ןוא עשיטסימ ,עשיריל טימ רקיע רעד
 -יא ןַא .רתסנ :םינָאדװעסּפ רעד רַאפרעד ןוא ,תודיסח ןוא הלבק ןופ ןעגנורדעגכרוד

 -ַאער רעמ ןבירשעג ןיוש זיא סָאװ ,טעטששטּפיוה ַײרד קרעװ ןַײז ןעוועג זיא ךָארברעב

 -ַאב יד ןופ סנייא ,רעבשַאמ החפשימ ןייז זיא טייקיטכיוו רערעדנוזַאב ןופ .שיטסיל

 ַא זיא סָאד .רוטַארעטיל רעשידִיי-שיטעװָאס רעד ןיא קרעוװ:-עזָארּפ עטסקידנטַײז

 טריפ רע .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רע70 יד ןופ ןַאמָאר רעשירָאטסיה רעסיורג

 -לעוו ,םידיסח רעװַאלצַארב סרעדנוזַאב ,ןטלַאטשעג ײרעלַאג עצנַאג ַא סױרַא ןטרָאד

 יד טימ המחלימ רעד תעשב .קיטכיל ןוא םערַאװ ,קיצרַאה רעייז טרעדליש רע עכ

 עזַײר ַא טכַאמעג המחלימ רעד ךָאנ .טנעקשַאט ןייק טרַיוקַאװע ןעוועג רע זיא סיצַאנ

 ךיוא טָאה רע .ןשזַאטרָאּפער עטרעטסַײגַאב טקיש רע ןענַאװ ןופ ,ןַאשזדיבָאריב ןייק

 רָאּפ ַא טצעזעגרעביא ךיוא ןוא ,רוטַארעטיל-רעדניק עכעלרעדנוו ךס ַא ןבירשעג

 יו ,ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא 1948 ףוס .סרעבַײרש עטמירַאב ןופ רעכיב גנילדנעצ

 :רעדָארב םירמ-ענייש טיול .סרעבַײרש עשידִיי עלַא טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא סָאד

 טַײצ עצרוק ַא ןוא לָאטיּפש-רעגַאל ןשיטעװָאס ַא ןיא ןרָאװעג טרירעּפָא רע זיא ןָאז

 רעניילק, רעשיטעווָאס רעד טיול רעבָא .1951 רעדָא 1950 ןיא ןברָאטשעג םעדכָאנ
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 יורפ ןַײז .1950 ,ינוי ןט4 םעד ןברָאטשעג רע זיא ,(643 ז"ז ,6 דנַאב) ?עידעּפָאלקיצנע

 -ירּפ זיא ,רעטַאעט ןשידִיי רעוװעיק םענעזעוועג ןופ עסירטקַא ,ַאקסװָאלַאגניס ַאנעל

 ,1956 ןיא טשרע ןרָאװעג טריטיליבַאהער טַאוװ

 רעכעה ;1907 .ענליוו ,(עזָארּפ ןיא רעדיל) ןויטָאמ ןוא ןעקנַאדעג :קרעװ ענַײז

 ַא ח"ז 81 ,1912 ,װעיק ,(רעדיל) טעבעג ןוא גנַאזעג ;1910 ,עשרַאװ ,דרע רעד ןופ

 ןיא) קידנעײג .ז"ז 78 ,1921 ,טרָאד ,םיכאלמ יד טימ השעמ יד רעדָא ,הועעמ-עבָאב

 ,רעטיג עניימ ןופ ;ז"ז 72 ,1923 ,עװקסָאמ ,(ָאקטיוװק .ל ןוא ץישוויל השמ טימ םענייא

 ירַאפ טעטשטּפיוה ַײרד ;ז"ז 341 ,1929 .וועיק ,טכַאדעג ;ז"ז 221 ,1929 ,ווָאקרַאכ

 -סַאמ ,ליט רעטשרע ,רעבשַאמ החפשימ יד ;ז"ז 277 ,1934 ,וָאקרַאכ ,(ןעגנונעכייצ

 -שאמ החפשימ יד :ז"ז 72 ,1943 .טרָאד ,(ןעגנולייצרעד) תונברק ;ז"ז 412 ,1939 ,עווק

 ?שעה ;1943 ,טרָאד ,לקינייא ןטימ עדייז רעד ;ז"ז 440 ,1943 ,ףוקיא ,קרָאי-וינ ,רעב

 יד ;1945 .,ףוקיא ,סערַײא-סָאנעוב ,ןליופ ןטריּפוקָא םעניא ;1943 ,טרָאד ,סעלעשנַא

 ןוא ועגנולייצרעד ;1947 ,ביבאילת ,רבשמ תיב ;1947 ,2 דנַאב ,רעבשאמ החפשימ

 "יא ךָאנ רתסנ טָאה ןטכירַאב טױל ןוא ;ז"ז 296 ,1957 ,ףוקיא ,קרָאי-וינ ,ןעייסע

 :רעדניק רַאפ .רעבשַאמ החפשימ ןופ דנַאב-ךשמה ןטקורדעג ןייק טשינ טזָאלעגרעב

 ,דַארגָארטעּפ ,לַאגַאש קרַאמ ןופ ןעגנונעכייצ) ,עלעגיצ סָאד ןָאה ַא טימ השעמ ַא

 48 ,1919 ,טרָאד ,ןזרעפ ןיא ךעלהשעמ ;ז"ז 48 ,1918 ,וועיק ,ךעלהועעמ ;ז"ז 31 ,7

 ,סעדָא-װָאקרַאכ ,ןייצ יד ייוו זָאה םעד טוט ;ז"ז 32 ,1924 ,װָאקרַאכ ,ךעלהשעמ ַײרד :;זיז

 47 ,1939 ,וועִיק ,ןעלהשעמ סקעז ;ז"ז 32 ,1936 ,סעדָא ,ךעלהשעמ :ז"ז 112 ,5

 ;"ז 172 ,1935 ,וָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד-רעדניק :רעדניק רַאפ טעברַאַאב ךיוא ;ז"ז

 .ז"ז 90 ,1936 ,סעדָא-װָאקרַאכ ,לרעגניפשטניוו סָאז

 : סקַאמ ,קירע

 קירע סקַאמ ןגעוו ייסע רעד ןיא עיפַארגָאיב ןַײז עז)

 (..."רוכזי, גנולײטּפָא רעד ןיא

 : לאומש ,ןוָאסרעּפ

 ויָאסרעּפ לאומש ןגעוו ייסע רעד ןיא עיפַארגָאיב ןַײז עז)

 (.."רוכזי; גנולײטּפָא רעד ןיא

 ןבעל ,עלָאּפש ןיא 'בעג -- (1952 ,'גיוא 12 -- 1900 ,'גוא) -- קיציא ,רעפעפ

 .רעטעברַא-רעקורד ַא ןרָאװעג רָאי ףלעווצ וצ .רערעל ןשידִיי ַא רעטָאפ ַא ייב ,וועַיִק

 1919 רָאי ןיא .סעבַאגסיױא ענַײז ןיא ןבירשעג ,"דנוב,, ןיא וויטקַא ןעוועג רָאי ייווצ

 "ר רעד ןיא טפמעקעג גירק-רעגריב םעד תעשב .ײטרַאּפ רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא

 -נוא ףיוא ןבילברַאפ ןטרָאד רע זיא ,וועִיק ןעמונרַאפ טָאה ןיקינעד ןעוו .ײמרַא רעט
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 תוכלמ-יגור ה || צ שי ט ע װאס יד

 ןיא טַײצ עשּפיה ַא ןסעזעגּפָא זיא רע ןוא טּפַאכעג םיא טָאה'מ .טעברַא רעשידרערעט

 ענַײז ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא טָאה רע .ןלושכיוה עשיטעווָאס ןיא טנרעלעג .הסיפת

 -ער ןעװעג .רעדיל טימ רעכיב גנילדנעצ רָאּפ ַא טכעלטנפערַאפ ;1920 ןיא רעדיל

 -ָאס ,שיטעווָאס ,טסעמרַאפ ,טילַארּפ ןלַאנרושז יד ןופ ,רעכיבלמַאז ךס ַא ןופ רָאטקַאד

 -עג ,ןעלקיטרַא עשיטירק:רוטַארעטיל ןבירשעג ךיוא טָאה .ַא"א רוטַארעטיל עשיטעוו

 רענעעזעגנָא ןוא רעריפ ,רַאטערקעס ,רעציזרָאפ ןעוועג ,טעדער ןוא סעיצקעל ןטלַאה

 -ימָאק -הכולמ ,סעיצַאזינַאגרָא:רעבַײרש עשיטעוװָאס-ןײמעגלַא ןוא עשידִיי ןופ רעוט

 -ןרע? ןעדרָא ןטימ ןרָאװעג טרעַאב רע זיא 1929 .ןרָאפנעמַאזוצ-רעבַײרש ןוא סעיס

 ןיא ןוא טריזיליבָאמ קיליװַײרפ ךיז המחלימ רעטצעל רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ,"ןכייצ

 ןיא 1944-1943 .קינװָאקלָאּפ-טנַאנעטײל ןופ גנַאר םעד ןעמוקַאב ײמרַא רעטיור רעד

 "וצ ,ןעמוקעג ,טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא ןשידַיי םעד ןופ רַאטערקעס רעד יוװ ,רע

 עשידַיי יד רעביא רוט ַא ףיוא ,טעטימָאק ןופ רעציזרָאפ ,סלעָאכימ .ש טימ ןעמַאז

 -יליבָאמ וצ (רעדנעל ערעדנַא ךיוא טכוזַאב) ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ סרעטנעצ

 רזג -תרכ ןכָאנ ,1948 ףוס רעבָא ןרעלטיה ןגעק המחלימ רעד רַאפ עציטש יד ןריז

 -- עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ףיוא

 רעד ןיא רָאי 4 ןרָאװעג טקינײּפעג ,טריטסערַא ןרעוו וצ -- רעטשרע רעד טשינ ביוא

 ןבלעז םעד ןיא .ןרָאװעג ןסָאשרעד טּפשימ ןטשרמולכ ַא ךָאנ ןוא הסיפת רעקנַאיבול

 -רַאפ ךיוא זיא יורפ ןַײז) .סרעבַײרש עשידִיי ענעעזעגנָא ערעדנַא טימ םענייא ןיא גָאט

 10 ףױא -- רעטסעוװש ןַײז ,עגרָאטַאק רעדָא עמרוט רָאי 15 ףיוא ןרָאװעג טּפשיִמ

 .(ןרָאװעג טַײרּפַאב רעטעּפש ןענַײז עדייב ,רָאי

 -סָארּפ ;(1924) ךיא יוו ענױזַא ןוא ךיז ןגעוו ;(1922) רענעפש :קרעװ:טּפיוה ענַײז

 -נעילב ;(1925) ןייטש ַא וצ ןייטש ַא ;(1925) 1 'ב ,קרעװ עטלמַאזעג ;(1925) טירט עט

 עזנָארב ףיוא ןטַאקַאלּפ ;(1930) ןטעוועג ;(1928) ןעקנופ ענענופעג ;(1928) ןטסימ עז

 ןטַאי ;(1934) ןבעל סָאד לָאז ןבעל ;(1934) סעמעָאּפ ןוא רעדיל ;(1932) ןטסַאלּפ ;(19211

 -טיור ;(1942) םעדַאלַאב-המחלימ ;(1941) טפַארק ;(1935) ןלַײמ ףיוא ןלַײפ ;(1934י

 -עשרַאוװ רעד ןופ סנטָאש ;(1945) ַײנספיוא ;(י"נ ,1944) דנַאלמייה ;(1943) שיאיימרַא

 ךיוא יו ,רעדניק רַאפ ךעלכיב ךס ַא ;(1946) ןַישּפָא ןוא ןַיש ;(י"נ ,1945) ָאטעג רעוי

 ,דָאירעּפ ןויטקורטסנָאקער ןיא רוטַארעטיל 'טעלָארּפ 'דִיי רעד ןופ סעבַאגפיוא יד

 -סילַאטיּפַאק יד ןיא רוטַארעטיל עשידִיי יד לכיב ַא ןוא ז"ז 56 ,1932 ,וװעִיק-ווװָאקרַאכ

 ןגעוו ייסע םוצ "טרָאװכָאנ, ךיוא ןעז) .ןעגנופַאש ערעדנַא ךָאנ ;(19232) רעדנעל עשיט

 .(?...רוכזי, ןיא םיא

 דָאוװ ,ץיװָאנָאל ןבעל ףרָאד ַא ןיא !בעג -- (1938 -- 183) -- לארׂשי ,גרעבניצ
 -ַנָא 1898 טניז .עימעכ ןופ רעינעשזניא ןַא רַאפ דנַאלשטַײד ןיא טרידוטשעגסיוא .ןיל

 רעװָאליטוּפ רעגרוברעטעּפ ןטמירַאב ןיא עירָאטַארָאבַאל רעשימעכ רעד טימ טריפעג
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 ץ נַא ר 9 מָאפ ר צד נַא סקעלַא

 -שג .טפַאשנסיו רערעלוּפָאּפ ןגעוו ךוב שידִיי טשרע ןַײז טקורדעגּפָא 1899 .דָאװַאז

 ןבעגעגּפָא רעטעּפש .ןלַאנרושז-ךַאפ עשיסור ןוא עשישטַײד ןיא עימעכ ןגעוװ ןבירש

 יד טעדנירגעג ה"י ןטס20 בײהנָא .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד טַײצ עַײרפ עצנַאג ןַײז

 ןביוהעגנָא 1900 .סעיזנעצער ןוא קיטירק:רוטַארעטיל טקורדעג ּוװ ,קעטַאילביב עַײו

 טריטקַאדער .סרעבַײרש עשַיערבעה ןוא עשידִיי עקיטכיוו ןגעוו סעיפַארגָאנָאמ ןקורד

 רעד רַאפ לײטּפָא ןטימ טריפעגנָא :(ןגרובזניג טימ) עיָאטישזערעפ ךוברָאי ןשירָאטסיה

 -עג ;'ַאידעּפָאלקיצנע ַאיַאקסיערוועיג רעד ןיא רוטַארעטיל רעשַיערבעה ןוא רעשידַיי

 -טימ רעוויטקַא ןַא ;"ַאנירַאטס ַאיַאקסיערוועי, סויָאנבוד ןופ דילגטימ-עיצקַאדער ןעוו

 -ּפָא 1915 .טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע ןוא רעשירָאטסיה רעשידִיי ב"טּפ ןופ דילג

 1918 .עסערּפ רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג ַא ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא טקורדעג

 םוצ דובלמַאז םעד טריטקַאדער דַארגָארטעּפ ןיא (רעגינ .ש טימ ןעמַאזוצ) רע טָאה

 -ָאמ ןַײז ןופ דנַאב רעטשרע רעד קורד ןופ סױרַא זיא 1929 .םכילע-םולש ןופ קנעדנָא

 -רעד ןענַײז סע .ןדִיי ַײב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד קרעווניורק ןלַאטנעמונ

 ןעוועג ןיוש זיא דנַאב ןטנַײנ ןופ טפלעה עטשרע יד .דנעב טכַא עטשרע יד ןעניש

 -מורַא טלָאװ סָאװ ,דנַאב רעטנעצ ַא ךָאנ ןַײז טלָאזעג טָאה סע .1937 בייהנָא קיטרַאפ

 -לימ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא רוטַארעטיל עשידַיי יד ןעמונעג

 ןיא ןענישרעד זיא קרעוװ סיורג סגרעבניצ ןופ עגַאלפיוא עַײנ ַא סיקסרַאלקש .המה

 -סיה-רוטלוק סגרעבניצ ןענישרעד ךיוא זיא גַאלרַאפ ןבלעז ןיא ,1943 ןיא קרָאידוינ

 -עד טניז ןוא ןרָאװעג טריטסערַא גרעבניצ זיא 1928 ןיא .(1949) סעידוטש עשירָאט

 ןַײז ךָאנ ץרוק רע זיא טכיראב ַא טול .טרעהעג טשינ רעמ םיא ןופ ןעמ טָאה טלָאמ

 .ןברָאטשעג טסערַא

 ,ווָאקסָאלָאה ןיא !בעג -- (1952 ,'גיוא 12 -- 1890 ,יצעד 30) -- בייל ,ָאקטיוװק

 ןבייהנָא טזומעג רָאי 10 ןופ רעטלע ןיא .ןברָאטשעג ירפ ןענַײז ןרעטלע יד .עילָאדָאפ

 ןענַײז 1918 .טָאטש וצ טָאטש ןופ קידנרעדנַאװ ,תוכאלמ ענעדיישרַאפ ַײב ןטעברַא

 ןרָאי רעקיצנאווצ בייהנָא .םנגייא ב"מז רעוועיק ןיא רעדיל עטשרע ענַײז ןענישרעד

 -ץגמוא ךיז 1925 .ןילרעב ןיא טצעזַאב ךיז ןוא דנַאלסור-טעווָאס ןזָאלרַאפ רע טָאה

 'קוא ןופ טרפב ,רעדניק רַאפ רעכיב טצעזעגרעביא ןוא טקורדעג .ווָאקרַאכ ןייק טרעק

 ןלַאנרושז ןוא סעיגָאלָאטנַא ,רעכיב ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג .רָאלקלָאפ ןשינִיַאר

 -מעזקע ןָאילימ ףלע רעכעה ןיא ןכַארּפש 24 ףיוא ןבעגעגסױרַא ןעמ טָאה קרעװ ענַײז

 1948 ףוס ."ןָאפ-טעברַא עטיור, ןעדרָא ןטימ ןרָאװעג טרעַאב רע זיא 1929 .ןרַאלַּפ

 זיא רע .סרעבַײרש עשידִיי ערעדנַא ךס ַא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריטסערַא רע זיצ

 ןיא סרעבַײרש עשידִיי גנילדנעצ עכעלטע ךָאנ טימ ןרָאװעג טעדרָאמרעד רעטעּפש

 .הסיפת ןיא ןסעזעג טַײצ עגנַאל ַא זיא יורפ ןַײז ךיוא .גָאט ןבלעז םעד

 ;(1923) 1919 !;(1921) זָארג ןירג ,םערוטש רעטיור ;(1920) טירט :קרצוו ענַײז
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 תוכ ל מייגור ה עשיט ע װאס יד

 ןיא גניר ;(1929) לגנַארעג ;(1928) לעפ רעדנַארגיָאַיר ;(1928) ןעמָאנ רעטסנעש רעד

 קירטעפ ןוא םָאיל ;(1932) סרעיב עגנוי ;(1931) ךעצ-רעטקַארט ןיא ;(1929) גניר

 ךעליירפ ַא 41934) סעמעָאּפ ןוא סעזַײר ;(1933) ָאקטיווק .ל ןופ קרעװ עלַא ;(132)

 ,קרעוו ענעבילקעג ;(1937) תוישעמ ןעצ ;(1935) ןגעוו סרעדניק יד רַאפ ;(1924) רָאי

 רעדיל ;ז"ז 326 ,1948 ,קרעוװ ענעבילקעג ;ז"ז 132 ,1939 ,רעדיל עַײנ ;ז"ז 267 ,7

 יד ףיוא רעַײּפ ;(1941) רעמוז ;(1940) טַײצלָאמ רעד ;(1938) ײמרַא רעטיור רעד ןגעוו

 -עצַאק .י ןוא ווָאניסונ .י טימ םענייא ןיא) המקנ וצ טפור טולב סָאד ;(1941) םיאנוש

 טימעג ןַײמ ןופ גנַאזעג ;(1945) תיב-ףלַא ;1943) רעצרעה-רעדניק ;(1941 ,ןָאסלענ

 ףַא ףַײרגנָא ,רעל רעד ףַא רעברַאפ סַאב ,רָאטַאמַאלקעד ,קיריל :ךעלכיב ךָאנ ;(1947)

 12 ןופ ךוב ַא ,רעבָאטקַא ןיא ןדִיי ,עמעָאּפ עסיורג ַא ךָאנ .רעטכעט ףלע ,סעטסיוו

 -ַיז רעכיב עלַא רָאנ ,המחלימ רעד ברע טקורדעגּפָא ןעוועג ןיוש זיא ,תורוש טנזייט

 רָאנ .עגנורידרַאבמָאב -יצַאנ עטשרע יד תעב ענװָאק ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ ןענ

 ףיוא ןענישרעד ןענַײז קירוצ רָאי ַא טימ .טיהעגנַײא ךיז ןבָאה ןרַאלּפמעזקע עכעלטע
 שיטצװָאס , ןופ רעמונ -- 1962 ,ינוי-ַײמ ןיא .ןעגנופַאש ענַײז טימ רעכיב ייווצ שיסור

 -רַאפ-טשינ ענעבילברַאפ ענַײז ןופ עכעלטע ןרָאװעג טקורדעגּפָא ןענַײז "דנַאלמייה

 * 'רעדיל עטכעלטנפע

 : השמ ,קַאבלוק
 קַאבלוק השמ ןגעוװ ייסע רעד ןיא עיפַארגָאיב ןַײז עז)

 (..."רוכזיק גנולײטּפָא רעד ןיא

 -טילש) עקרעיָאב ןיא 'בעג -- (1949 ,יטפעס -- 1891) -- ןרהַא ,וװַארינשוק
 טכטמענ:כרוד ,ײמרַא רעשירַאצ רעד ןיא טנידעג .וועיק ןבעל ,("קירעביוב , סמכילעי

 רָאי ןבלעז םעד ןיא .ײמרַא רעטיור רעד ןיא קעװַא 1920 .המחלימ-טלעוו עטשרע יד

 -;ָא ןשיצַאנ ןכָאנ .רעדיל ךוב טשרע ןַײז ןענישרעד זיא 1921 .ןקורד ןביוהעגנָא ךיז

 רעשיסור רעד ןיא קיליװַײרּפ ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה דנַאלסוריטעווָאס ףיוא לַאפ

 ןפָאלטנַא רָאנ ,טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןלַאפעגנַײרַא ,ןטכַאלש ןיא טקילײטַאב ךיז ,ײמרַא

 ןרָאװעג טרעַאב .ןַאטיּפַאק ןופ גנַאר םעד טַאהעג .סעיציזָאּפ עשיטעווָאס יד וצ קירוצ

 -טּפיױה ןעוועג .ַא"א "עווקסָאמ ןצישַאב רַאפ, ,"ןטסנידרַאפ-טכַאלש, ןלַאדעמ יד טימ

 גָאטסטרובעג ןקירָאי-70 ןַײז ןופ גנורעַײפ א ןגעװ טלייצרעד ןעמ טָאה עסערּפ ימָאק רעד ןיא *

 ,יקסװָאקושט יײנרָאק סעדער טימ ןטָארטעגסױרַא ןענַײז סע .עװקסַאמ ןיא ,1960 רעבמעצעד ןיא

 -ײרש ןיא טלעטשעגסיוא ןעװעג ןענַײז סע .ַאנישטיט ָאלװַאּפ ,וװָאלטעװס לַיַאכימ ,װָאקלַאכימ ייגרעפ

 רעדיל'רערניק ענַײז זַא ,טסּוװַאב זיא'ס .ןכַארּפש ענעדיישרַאפ ףיוא רעכיב סָאקטיװק 158 זיוה:רעב

 ןטכירַאב עלַא יד ןיא .רעדנעל עשיטסינומָאק יד ןיא רעדניק ןענָאילימ ןופ ןרָאװעג טנעײלעג ןענַײז

 .טיוט ןַײז ןיא עקידלוש ןוא ןדנעטשימוא יד ןגעװ טרָאװ ןייא ןייק ןעװעג טשינ טציא זיב רעבַא זיא

 .(..."רוכזי, ןיא טרָאװכָאנ ןוא .ק .ל ןגעװ ייסע ןִעזִי
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 ץ גַא ר עטָאּפ ר עדגַא סקעלַא

 ייר ַא ןיפ רָאטקַאדערטימ ןוא (1948-1947) דנַאלמייה ןכַאנַאמלַא 6 יד ןופ רָאטקַאדער

 ןעמַאנסיױא עטלייצעג יד ןופ ןשוועג .טצעזעגרעביא ךס ַא ךיוא .ןטפירשטַײצ ערעדנַא

 םעד ךָאנ ץרוק .1948 ףוס ןרָאװעג טריטסערַא טשינ ןענַײז סָאװ ,סרעבַײרש יד ןשיווצ

 יױרפ ןַײז .ןברָאטשעג ,לָאטיּפש ַא ןיא טַײצ ַא ןגילּפָא ןכָאנ ,ןוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא

 -וצ רָאי עכעלטע טימ זיא יז ,טױט ןַײז ךָאנ ןיוש ןרָאװעג טריטסערַא ָאי ,רעבָא ,זיא

 .ןרָאװעג טַײרּפַאב קיר

 ;(1928) זיורב ;(ןעגנולייצרעד) קלָאפ ןייא ןופ רעדניק ;(1921) טנעוו :קרעװ ענַײז

 ןעמַארד ;1924 ,(עידעמָאק) עיצַארעּפָא ענעגנולעג ַא ;(1929) עמַארד ,טרעקעל שריה

 -נייועג ַא ;ז"ז 176 ,(1940) ברעמ ןוא חרזמ ;ז"ז 92 ,(1938) רעדיל ;ז"ז 236 ,(1935)

 :"לַאװק-ןסּפעש; סַאגעװ עד עּפָאל טיול עמַארד ,קלָאפ ;(1940) עמַארד ,טטנעמ רעכעל

 קרעוו ענעבילקעג ;(1946) המחלימ ;עמעָאּפ עשיטַאמַארד ,טכַאנ עשיכַײרטסע יז

 ןיא ןענישרעד ךיוא זיא 1956 ןיא .ז"ז 124 ,(1948) רידנַאמָאק רעטָאפ ;ז"ז 303 ,(1947)

 .סילעגרעוו .ַא ןופ ריפנַײרַא ןַא טימ שיסור ףיוא רעדיל ענַײז ןופ דנַאב ןייא עװקסָאמ

 יא ,ןילָאװ ,ענשעווָאלס ןיא 'בעג -- ( -- 1896) -- קיציא ,סינּפיק
 י 13 ןופ רעטלע ןיא .גנויצרעד עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב .החּפשימ-רעטעב

 ףיידנָא .שידַיי ,שיסור ,שיערבעה ףיוא ןבַײרש ןביוהעגנָא גנוי .ןטעברַא ןבױהעגנָא

 -יצרעד עטשרע ענַײז ןקורד ןביוהעגנָא ּוװ ,וועַיק ןיא טצעזַאב ךיז ןרָאי רעקיצנאווצ

 .1326 ןיא געט ןוא םישדח ךוב-גנילטשרע ןַײז טימ םשור ַא טכַאמעג טָאה .ןעגנול

 1948 ףוס .רעדניק רַאפ ךעלהשעמ טצעזעגרעביא ןוא ןבירשעג ךס ַא רָאג ךיוא טָאה

 טקישרַאפ ןעוועג ,סרעבַײרש ערעדנַא ךס ַא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא

 יד ןעז) .וועיק ןיא טציא טניווװ ןוא ןבעל ןבילבעג ,קילג םוצ ,זיא רע .רעגַאל ַא ןיא

 .?...לדוד-ןגמ ןיילק ַא רעביא, ייסע

 א ,געט ןוא םישדח ;ז"ז 24 ,1923 ,וועיק ,רעדיל ,ןסקָא :קרעװ עטקורדעג ענַײז

 ;"ז 328 ,1929 ,ָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד ןוא תושעמ ;ז"ז 150 ,1926 ,טרָאד ,קינָארכ

 ;ז"ז 72 ,1933 ,עװקסָאמ ,..טסידַאר רעד קילעז ;ז"ז 166 ,1930 ,טרָאד ,ןעגנולייצרעד

 -1922 ,ןעגנולייצרעד 12 :ז"ז 55 ,1933 ,װעַיק-װָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד ,ןטסענ עבורח

 דעד רַאפ טנַײש סָאװ ,דנַאל ַא ;ז"ז 208 ,1923 ,טרָאד ,(רעניוו .מ ןופ טרָאװרָאפפ 2

 -סָאמ ,ןעגנולייצרעד ,רָאי קידכעלַײק ַא ;ז"ז 10 ,1937 ,וועיק ,(רעדיל) טלעוו רעצנַאג

 ;זיז 62 ,1929 ,וועיק ,ןטקַא 3 ןיא עסעיּפ ,ץנַאט ַא טייג עוויר-הנח ;זײז 44 ,1938 ,עווק

 ,ןלייט 3 ןיא ןַאמָאר ,בוטש יד ;ז"ז 175 ,1939 ,טרָאד ,ןעגנולייצרעד ,ןרָאי עגנוי יד ןופ

 .םייג טַײצ יד ;ז"ז 127 ,1940 ,טרָאד ,'לייצרעד ,ןבעל םעַײנ םוצ ;ז"ז 247 ,1939 ,טרָאד

 -וַאַּפ סָאד ;ז"ז 58 ,1922 ,טרָאד ,רעדניק עניילק רַאפ ךעלהשעמ ;זײז 288 ,1940 ,טרָאד

 "עג זיא רעב ַא ;ז"ז 10 ,1923 ,טרָאד ,לרענַײגיצ סָאד ;ז"ז 12 ,1920 ,טרָאד ,עלעפָאט

 ,..עסעיּפ-רעדניק ,הנותח עטרעטשרַאפ יד :ז"ז 38 ,1924 ,טרָאד ,ךעלהשעמ ,ןגיולפ

 ,קסנימ ,'צרעד ,דיירפ ;ז"ז 50 ,1924 ,טרָאד ,ךעלהשעמ עשיסור :זיז 20 ,1924 ,טרָאד
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 ,עקניבַאב ,פיצ ,פיצ ;ז"ז 81 ,1938 ,סעדָא ....ךעלהשעמ ,טלַא ןוא גנוי ;ז"ז 88 ,5

 ןוא ןעגנולייצרעד ;ז"ז 148 ,1939 ,טרָאד ,צרעד ,סיורג ןוא ןיילק ;ז"ז 72 ,1938 ,וועיק

 -סָאמ ,צרעד ,ןגעווסרעדניק עניילק יד רַאפ ;ז"ז 176 ,0 ,גרעבמעל-וועיק ,תוטעמ

 ,.ךעלכיב ערענעלק ערעדנַא ךָאנ ןוא ;ז"ז 43 ,1940 ,עווק
 גרַא1 ;1922 ,װָאקרַאכ ,סינּפיק .יא ןןופ רעדיל} טנגוי ;640'645 ז"ז ,ג 'ב ,ןַאקיטקעל ,ןעזייר .ז

 ,ןרעטש רעקסנימ ,ןײטשנַארב .י ;1926 ,װעיק ,ךַאנַאמלַא ,עניַארקוא ;1922 ,װעַיק ,ןעגנולמאז ,ףורַא

 ,3 ץרעמ ,.י .1 ,טַײהַײרפ ,'...רעבַײרשיעזָארּפ רעלופטנעלַאט רעייג ַא; ,ןָאסלעגרעב דוד ;1926 'צעד
 ;1927 'װָאנ 19 ,.י .ג ,גָאט ,"רוטַאועטיל 'װָאס 'דַיי רעד ןיא הדירמ עליטש יד, :רעגינ .ש 27
 .ז"ז 160 ,1940 ,װצַיק ,ןדויטע עשיטירק-שירַארעטיל

 .רעצעז ַא יו טעברַאעג .ענדָארג ןיא !בעג -- ( -- 1900) -- ףסוי ,ןיבַאר

 ,1923 ןיא ןקורד ךיז ןבוהעגנָא .טוטיטסניא ןשיגָאגַאדעּפ רעװקסָאמ םעד טקידנערַאפ
 "רַאפ ןוא טריטסערַא ןעוועג ."סעמע, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא רָאי עכעלטע טעברַאעג
 .עװקסָאמ ןיא טציא טניוװ .טַײרפַאב ןרָאװעג טיוט סנילַאטס ךָאנ .טקיש

 ;י"ז 102 ,1920 ,עװקסָאמ ,ןעגנולייצרעד ,גנורעטַײל ןיא :קרעװ עטקורדעג ענַײז

 ,ןַאמָאר ,רעדניקרעטסעווש ;ז"ז 158 ,1930 ,טרָאד ,ןעגנולייצרעד ,ןכַאילש עטיירדעג
 עט3 ;ז"ז 248 ,1933 ,טרָאד ,עגַאלפױא עטעברַאעגרעביא עט2 ;ז"ז 223 ,1930 ,טרָאד

 -רעד ,ךָאוװטימ ןטימ ןופ געט ןיא ;ז"ז 238 ,1936 ,טרָאד ,עגַאלפױא עטעברַאעגרעביא
 ,טרָאד ,ןעגנולייצרעד ,בעל רימ סָאװ טימ ;ז"ז 49 ,1931 ,װעִיקיװָאקרַאכ ,גנולייצ
 3, קירבַאפ-רעדַײנש יד ;ז"ז 184 ,1932 ,עװקסָאמ ,ןַאמָאר ,ןיבוד יזוב ;ז"יז 40 ,1
 ,לייט רעטשרע ,ןַאמָאר ,ןפָא זיא געוו רעד ;ז"ז 96 ,1932 ,קסנימ ,"לַאנָאיצַאנרעטניא
 ,טרָאד ,עגַאלפױא עטייווצ ,ךוב רעטשרע ,ןפָא זיא געוו רעד ;ז"ז 199 ,1935 ,עװקסָאמ
 -רַאּפ יד ַײב ןוא ָאטעג ןיא ןבעל םענופ ןעגנולייצרעד ,ענעגייא ענַײמ ;ז"ז 198 ,7
 -וצ ;ז"ז 188 ,1948 ,טרָאד ,ןעגנולייצרעד ,ןבעל רימ ;ז"ז 142 ,1947 ,טרָאד ,רענַאזיט
 04 ,1921 ,טרָאד ,סרעבַאיטקָא ןצרעפ :(ווָארינשוק .א טימ ןעמַאזװצ) טלעטשעגפיונ
 -דער ךיוא ןעוועג ;ז"ז 152 ,1932 ,װעַיק-װָאקרַאכ-עװקסָאמ ,טַארַאפ ןופ געוו רעד ;ז"ז
 .1926 ןיא ,טסָאּפרָאפ ןוא ,19231 ןיא ,רענַאיּפ ןופ דילגטימ-עיגעלָאק

 -ליוו ףרָאד ןיא .בעג -- (1919 ,'גיוא -- 1889 ,טקָא 18 -- רשא ,ןַאמצרַאווש
 -לופ רֶע טָאה רָאי 15 וצ .דלַאװ ַא ןיא ןטלעטשעגנָא ןַא ַײב ,ועשיטסָארָאק ןבעל ,ַאינ

 טווּורּפעג ,ןקילַאיב .נ .ח טימ טעדנַײרפַאב ךיז ,ךַארּפש עשיערבעה יד טשרעהַאב םָאק

 ןיא רע טָאה טַײצ רענעי ןיא .שינַיַארקוא ,שיסור ,שִיערבעה ףיוא רעדיל ןבַײרש

 ןופ .שיערבעה רעדניק טימ ןענרעל ןופ ןעוועג סנרפמ ךיז וועשטידרעב ןיא ןוא וועִיק

 ןַײז ןופ סולפנַײא ןרעטנוא ןַײװלײט ,רעדיל עשידִיי רָאנ ןבַײרש ןביוהעגנָא 9

 1912 .ײמרַא רעשיסור רעד ןיא טנידעג 1913-1911 .ןײטשפָאה דיוד ,דניקרעטסעווש
 רעטעּפש .טלעוו עשידִיי רענליוו ןיא דיל טשרע ןייז טקורדעגּפָא ןָאסלעגרעב .ד טָאה

 -יליבָאמ .ַא"א םנגייא ,טַײצ עַײנ ,גנוטייצ-סקלָאפ ןיא רעדיל ענַײז וועיק ןיא טקורדעג
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 ץנַאר עמָאּפ רעדנגַאס}ק עלַא

 עטשרעדָאפ יד ףיוא ןענופעג גנַאל ךיז ,המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ןרָאװעג טריז

 טימ טייקשידלעה רַאפ ןרָאװעג ןעקנָאשַאב ,סופ ַא ןיא ןרָאװעג טעדנווורַאפ ,סעיציזָאּפ

 ןוא ןרָאװעג טריזיליבָאמעד 1917 ףוס .רעציּפָארעטנוא ןופ גנַאר ןוא ןציירק-גרָאעג 2

 ."ןרעיוט יד ַײב אנוש רעד , דיל טמירַאב ןַײז ןבירשעגנָא 1919 ןיא .וועִיק ןיא ןבילברַאפ

 -ץג רע זיא םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא ןוא ײמרַא רעטיור רעד ןיא קיליװַײרּפ קעװַא

 ַיַארקוא ןַא .ענרַאס ןבעל לייט-רעטילימ ןשילױוּפ ַא טימ סױטשנעמַאזוצ ַא ןיא ןלַאפ

 רבק ןַײז טקעדטנַא 1948 רעבמעוװָאנ ןיא טָאה קירַאסָאק ָארטימד רעבַײרש רעשינ

 -לָאג ןופ ,רעדיל ענַײז ןופ גנולמַאז עטשרע יד .ַאצילַאּפ עיצנַאטס?ןַאבנזַײא רעד ןבעל

 ןרָאװעג טקורדעגּפָא ןענַײז ךָאנרעד .וועַיק ןיא 1921 ןיא ןענישרעד זיא ,ןטַײװ ענעד

 ןיא זיא 1960 ןיא .עװקסָאמ ןיא 1944 ןיא לָאמ עטצעל סָאד ,ןופרעד סעגַאלפיוא ךס א

 -יא ענעדיישרַאפ ןופ שיסור ןיא רעדיל ענַײז ןופ גנולמַאז ַא ןענישרעד ךיוא עװקסָאמ

 ןיא .סילעגרעוו ןרהא ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ןוא עיצקַאדער רעד רעטנוא רעצעזרעב

 לקיטרַא ןעז) .שידַיי ןיא ךיוא רעדיל .ש .א ןופ גנולמַאז עניילק ַא ןענישרעד זיא 1

 -מירַאב רעד ןעוועג זיא רעצעזרעביא רעטשרע ןַײז .("..,רוכזי, ןיא "ןַאמצרַאװש רשא,

 "ץעפס קעוװצ םעד רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ַאנישטיט ָאלװַאּפ רעטכיד רעשינַיַארקוא רעט

 רעשידִיי רַאפ טוטיטסניא רעװעַיק רעד טָאה 1925 ןיא .שידִיי טנרעלעגסיוא לעיצ

 ,וירב ןוא רעדיל ,ןַאמצרַאווש רשא ןופ עבַאגסיוא עשימעדַאקַא ןַא ןבעגעגסױרַא רוטלוק

 .ןײיטשפָאה דיוד ןופ ףליהטימ רעוויטקַא רעד טימ

 ַײב ,עקװַאלסערק ןיא !בעג -- (1919 'גױא 31 -- 1897) -- שונייב ,ןַאמנייטש
 -עכעה יד, טקידנעעג 1914 .םיריש ןבַײרש ןביוהעגנָא רָאי 12 וצ .רעקעב ןעמערָא יַא

 זיב קיײטּפַא ןַא ןיא טעברַאעג ּוװ ,ענליוו ןיא רעדורב ַא וצ קעװַא ."לוש-גנַאפנָא ער

 -וקקירוצ ןכָאנ .רעטילימ ןיא םישדח 8 טנידעג ןוא ןרָאװעג טריזיליבָאמ 1917 .6

 ןיא ןבירשעגנָא רע טָאה ,רעדיל ץוח ַא .זַײרק ןשיטַאמַארד ַא טעדנירגעג םייהַא ןעינ

 ףיה ןיא ,דניק עטיור סָאד ,רעױט םַײב ,ףסוי-ב חישמ :סעמַארד ריפ טַײצ רענעי

 רע צכלעוו ןיא ,(ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא עמַארד רעטצעל רעד ןופ טּפירקסונַאמ רעד)

 רע ,ןגרוטַאמַארד עשידַיי עטסלעניגירָא יד ןופ םענייא רַאפ ןזיוװעגסױרַא ךיז טָאה

 רצ זיא ,1919 ,טסוגיױא ףוס .רַאנימעס-רערעל רעװָאקרַאכ ןיא טנרעלעג ךָאנרעד טָאה

 גָאט ןייא רעבָא ,רַאנימעס-רערעל ןקיטרָאד ןיא ןטערטוצנַײרַא וועיק ןיא ןעמוקעג

 געט עכעלטע ןיא זיא ןוא טעברַא-ץוש ףיוא ןרָאװעג טריזיליבָאמ רע זיא רעטעּפש

 ןעמוקעג ךיוא זיא רע ּוװ ,שקדָאבָאלס טָאטשרָאפ רעד ןיא ןרָאװעג טעגרהרעד םורַא

 .ןעגנופַאש עשיטַאמַארד ענַײז טקורדעגּפָא ןעמ טָאה טיוט ןַײז ךָאנ טשרע .הרובק וצ

 -ןב חישמ) .(1924 ,ענװָאק) תימלוש סדלַײװ רַאקסָא טצעזעגרעביא ךיוא טָאה רע

 ןוא רעפייש בקעי ןופ קיזומ טימ י"נ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא 1926 ןיא זיא ףסוי

 ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא "רעיוט םַײב , ;רעטסעקרָא ןשינָאפמיס י"נ ןופ גנוקריווטימ

 ,(לעטסעמ בקעי ןופ טריסישזער ,"ףעטרַא? ןופ
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 רעביידש עשיריי-שיטעווָאפ ענעבילבעג-ןבעל

 ןעריזו ,רעלושטלַא השמ ,ןַאמטלַא השמ ,שטיווָאקטיא תועמ ,רעדנעלסיא םוחנ

 ףסוי ,םעשזרָאב רָאדַאולַאס ,שטיווָאכורָאב עשטיא ,ענסַאילַאב עויר ,שטיווָארעשָא

 ךיווז ,ןיקזָאירעב שריה ,ןײטשָאלב שריה ,רעדייב סםייח ,לָאװמיױב לחר ,רעדניבכוב

 לאומ; ,ןָאדרַאג םולׂש ,ןָאדרָאג עילע ,רַאטנָאג םהרבא ,ןַאמפנָארב קיציא ,גרעבמָארב

 לטָאמ ,ןַאיבורג לטָאמ ןעג היבט ,יקצינבוג רעדנַאסקעלַא ,ַאמשרָאג עריש ,ןָאדרָאג

 זשעמ ,סעדלָאה רזוע ,זירד עקיש ,רעקורד והימרי ,ןיבָאד םייח ,ןיבָאד שריה ,ַאמווורג

 -עוו .ס ,םילעגרעוו ןרהא ,וָארדנעוװ .ז ,ןַאמרענַײװ אנח ,ַאמרעסַאוו עבויל ,דנַאמלעה

 ,קסוועיַאלַאלַאט לטָאמ ,ןָאקינשטַאבַאט לקצַאכ ,ַאמרעבליז סיײח ,עוַאבַאז ןתנ ,עטיר

 -רעשט עבויל ,קַאינרעשט ףסוי ,יקסוַאינרעשט המלש ,ןיסעלעט עמַאיז ףײט השמ

 ,ןילעי ריאמ ,עדַאסָאי לקנַאי ,ריקַאי לקנַאי ,יקסווָאנַאי יסייפ ,יקסלָאּפמַאי בייל ,קַאינ

 םייח ,עירול עטָאנ ,ןיקַײכ ערָאד ,לָארָאכ הרובד ,ָאקנעדָאלָאכ הרפש ,ץַארַאכ ריאמ

 ,ןיועל הנח ,ןיוועל בקעי ,ועל עשימ ,ץישפיל ?דנעמ ,יקסרימָאבויל עשוהי ,רעקציול

 -ַאנ לקצַאכ ,דומַאלעמ םייח ,רעלימ יזוב ,יקסניטלַאמ םייח ,רענרעל לסָאי ,ַאמרעל .ל

 ןטריה ,ינַאירבערעס לארשי ,יירעדנעס לאומש ,רעיצקַאס ?טָאמ ,שטיווָאטָאנ השמ ,לעד

 ןַאמדירפ םוחנ ,ץיטשלעקניפ אבא ,שטיווָאקלַאפ עילע ,ןַאמקילַאפ לאיחי ,רעקנַאילַאּפ

 -רעק ףסוי ,סםינפיק קיציא ,רַאילטָאק ףסוי ,קיטָאק עמולב ,ַאהַאק םהרבא ,ַײרפ עינָאס

 עמייל ,ינמוזַאר קרַאמ ,ווָאקניבַאר שריה ,שטיווָאניבַאר עמָאיס ,ןיבַאר ףסוי ,רעל

 םקַאמ ,ןַאמטיױר המלש ,ןַאמטיױר םירפא ,ןיבור הקבר ,זיוהנזַאר לדנעמ ,זױהנזַאר

 ףאמלושש ינומ ,ןינַא ץַאש .מ ,קינעמער שריה ,סעלער שריה ,סעויר לקנַאי ,טנַאיר

 ןַאמבַײרשש לאיחי .ןַאמטכעש עילע ,גרעבנרעטש בקעי ,ַאמרוטש לטָאמ
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 עסתק - קא .ק.פ.ר -- ררסוא , 2 =

 טסוװגזוטנוג וגעושוא ווא { -ססאשנסיוו עשיניארקואלא אז . - 048 1935. ק.

 = קימעדאקא עכעל '193.. ועִיִק
 ומסדווזעד : טוסיטסגיא 7

 טוסטו הקסחצדאלטטאו ראפ 58 520
 אהוד רוטלוק .טעלָארּפ רעשידיי 0 חת  םץ}

 םצה. 2164, 0 10 ,סאג טכענקּביל 48 ,8 0 ,8 ם0 0 יס יט 0 0 40 8 יט הס ופ 8 ופ

 ד6. 40--0 ,40702 .לעט

 7 תאמוגב יס0מ, 8סאמקהזַזוַצ סהעעאה 46/2ע0מחצ/ ס סע ,טַײס

 1 :9) סא 66630א4 גסהחקבה:סא חה-?8 תהממ, הקסעסַי, הץחצצץקט
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 הה"ק ט5 א

 ;8?) | "5 צאקבעאטאס8 האנתסאהע ֹוּגָצָא ס המפגקא 1933 ת.הס אסחע 5
+ = + 8 * 5 

 א"ש8 סד 8 1935 ז, ן-תס תפתח ?ס0מ, תסחחקהווז פ8סהטאצ 8סחא =
= * 39,: 
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 = -| = עא

 1 5 תאסססק?הואה 08. 208008002 חבתההב 072629008 אתא -
 5 רב =! ס דב 6

 3155 | (38| יס8 8 אפתהחאח ?אקםעאסאס2 !אגתסאאאו ןואָץִא ,
 8554 | 2פ-=

 =, | 8 ץסמ, !/0עקקאןוז 54 םקסאה 00068 בסחאמבהיץעקצ הקסאפצע
7 245 

 58 0668 ץתבקהחאסצ ץצס68; םס600008601ץ0 ח גאאץקהיי
= 

 םטהסצהחא 806 ץצססהטס , אבעטהטגס ח 06860678028ח6 33ת הא.

 םס סעסהמגהאא הקסאוקסמ88 תקסבאחההעגסא ץאקגתוסס8

 8 תסצזַא הבעא סץצאספ 8 1000 ץעס,
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 ץנַאר עמַאּפ רערוגַאסקעלַא

 ןושל-עמַאמ ףיוא ךיז טנעייל ךַארּפש רעשיניַארקוא רעד ןיא עמָאלּפיד רעד ןופ עיפַארגָאטָאפ יד

 :ןגָאז וצ ױזַא

 גנוליטעטשַאב

 לָאקָאטָארּפ רעד טזַײװ סע יװ זַא ,טימרעד טקיטעטשַאב עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ עשיניַארקוא יד
 ײרַאטעלָארּפ רעשידִיי רַאפ טוטיטסניא ןופ טנַאריּפסַא םעד ןופ גנוקידיײטרַאפ-עיצַאטרעסיד רעד ןופ

 צמעט רעד ףיוא ץנַארעמָאּפ .א .ס רבח עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעשיניַארקוא רעד ןופ רוטלוק רעש
 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ןדויטע.

 עימעדַאקַא:טפַאשגסיװ רעשיניַארקוא רעד ןופ ץיסימָאק-ריציפילַאװק רעד ןופ סולשַאב ןכרוד זיא
 -ַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ טַאדידנַאק:טפַאשנסיװ לטיט רעשימעדַאקַא רעד ןרָאװעג טלייטעגוצ םיא

 רַאפ 829 רעמונ ןרעטנוא ילוי ןטשרע םעד ןבעגעגנַײרַא טוטיטסניא רעד טָאה סולשַאב םעד .רוט

 .עץימעדַאקַא:טּפַאשנסיװ רעשיניַארקוא רעד ןופ םוידיזערּפ םוצ גנוקיטיגַאב

 :טפאשנסיו רעשינַיַארקוא רעד ןופ טנעדיזערּפ-עציוװ

 עימעדַאקַא
 .רעקימעדַאקַא ,יקסלַאטיװס .ג

 ןופ םוידיזערּפ ןופ טאירַאטערקעס ןטימ רעטלַאװרַאפ

 עימעדַאקַא-טפַאשגסיװ רעשיניַארקוא רצ

 .וָאקַאינדזַאפ

 ,1935 ,ילוי רֶעֵט10 ,ווציק

 ;שידִיי ףיוא ךיז טנעײל טנעמוקָאד רעשיסור רעד

 -סַא ןא ןעװעג זיא רע זַא ,גנוקיטעטשַאב סלַא ,.א .ס ,ץנַארעמָאּפ רבח םעד ןבעגעג טרעװ סָאד

 י:סיװ רעשינַיַארקוא רעד ןופ רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעשידִיי רַאפ טוטיטסניא םעד ןופ טגַאריּפ
 ,1935 ילוי זיב 1932 רַאונַאי ןופ עימעדַאקַא-טפַאש

 ןייז טקידײטרַאפ ,רוטנַאריּפסַא יד טקידנצרַאפ ץנַארעמָאּפ רבה טָאה ,1935 ,ילוי ןטשרע םעד

 .טַאדידנַאק-טפַאשנסיװ לטיט םעד רַאפ טלעטשעגוצ ןוא עיצַאטרעסיד

 םעד ןופ ךוב רעדנוזַאב א ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא ץנַארעמָאּפ רבח ןופ עיצַאטרעסיד יד

 .ץימצדַאקַא-טפַאשגסיװ רעשיניַארקוא רעד ןופ גאלרַאפ

 -רעל ןופ רעלגָאלש סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז רוטנַאריּפסַא ןייז ןופ ךשמ ןיא טָאה ץנַארעמָאּפ רבח

 עכעלטפַאשלעזעג ןוא עכעלטפַאשנסיװ ,ןרעל עלַא טליפעגסיוא ךעלטקניּפ ןוא טפַאהנסיװעג טָאה ;ןענ

 -גסיװ רעשיניַארקוא רעד ןופ םוידיזערּפ םעד ןופ ןרָאװעג טרימערפ רֶע זיא ןקידנע םַײב ,ןבַאגפיוא

 .לבור 1.000 ןופ עמוס רעד טימ עימעדַאקַא-טפַאש

 ,.רָאטקעריד ,ווָאכָארַאג .ג

 .רַאטשרקעס ,איַאקסנילרעװ

 רעד ףיא ןעמוקעגסױרַא טשינ ןכַאזרוא עשינכעט בילוצ זיא טוטיטסניא ןופ לּפמעטש רעד)

 רַאפ ץנעדנַאּפסערָאק, :טפירשפיוא עשידִיי יד ,"טייקינײלק, ַא ךָאנ בגַא טקרעמַאב .עיפַארגָאטָאפ

 ,(..."טסיזמוא ןקיש ןעמ ןעק ...טוטיטסניא םעד
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 ;רָאטױא םעד ןופ קרעװ עטקורדעג ךָאנ

 -יַארקוא רעד ןופ ג"פ ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידִיי ןגעוו ןדויטע ,ןעּפטעלָארּפ
 עיצַאטרעסיד רעד רַאפ) .ז"ז 248 ,1925 .,ועִיק ,עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעשינ
 -ץטיל רעשידִיי ןופ טַאדידנַאק-טּפַאשנסיװ, לטיט ןשימעדַאקַא םעד ןעמוקַאב
 ,("רוטַאר

 .ז"ז 96 ,1942 ,י"נ ,קסנימ ןופ לדיימ ַא

 .ז"ז 96 ,1943 ,טרָאד ,זַאקווַאק

 .ז"ז 96 ,1943 ,טרָאד ,ןטייק ענעסירעב

 ,טרָאד ,רוטַארעטיל רעשידַיי:שיטעוװָאס רעד ןופ עטכישעג ,תומוענ ןופ ןרענעשזניא

 .ז"ז 98 ,3

 ,.ז"ז 96 ,1944 ,טרָאד ,טפנוקוצ רעד ןיא עזַײד ַא

 ןרַאפ טלעטשעגפיונוצ) רוטַארעטיל עשידַישיטעװָאס רָאי 30 ןופ עיפַארגָאילביב
 .ז"ז 550 ,1953 ,(רעסקַאלפ .מ טימ םענייניא ָאװַיי רעקרָאידוינ
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